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الاثكليزيةالطبعةمقدمة

التلمود"يعقمهمالمعرفةحاداا!صاماااليوكثيرونيبدقي

علىبالحصولالاهتمامهذان!مولإشباع.اديحيينعن"اليهودي

إلىالعردة.كأبردلا،المرضوعهذاحولنيومرثوقدقيقبحث

برانايسى،.في.أيالكاهنالابوضههاا)يالعالميةالدراصة

القا-يراللاهرفيثوليكيال!(الفاتيكأن!وماإلىنسبة)الرومافيالعالم

انكائوليكالرومجامعةتدريسهـئةفيعضواكانوالذي،يةالعبرفي

لينينغراداالقديخةبطرسبورغمانتمدينةع!الامبراطوريةللاكادطية

فرخص،واللاتينيةيةالعبرننبالتهذهاصتهدركتبوقد.(حاليا

اكليركي.مقامأعلىقبلمنبخثرهاله

برانايش،الابلدراسةاللاتينيللنصالحرفيةجمةالزهيوهذه

بالاطلاخ-ثتمونالذبنآو!ثتذديرموضحسنكونبأنااؤمنا)قب

إلىاستنادا،المهمالموضوغهذاعنالكبيرالعالمهذاكتبهماعلى

برانايت!الاباننعرفانالمهم:من.الاص!لمية"التلمود"مصادر



الاولىالايامانجان!برداتصفيتهم.(")التثيكا"منظمةقامتممنواحدورو

)5(روسياف!البلثمةالئورةمن

اكتابا349شةفطنشرتانلىسبقأنهالقراءمنكثيرويذكر

كل!،(،3حح"+3ح3"+!6أ+703هكذاالأشياءاهذه"هلكلبعنوان

لم،!لثرةأمورعنكهفانهوالمطلعينان!صابمنجمهرةأكدث

بستطيعوالذهنالعقلمت!صحقارىءهنالكوليس.ذاكاذصروفةتكن

."الأشياءهكذانجهذهكلهل"ا)منوانالسؤالذداثعنبالنتىالاجابة

الحادالناساهتمامت!ثبعخهمايااللراصةهذهبأتمؤمنا؟في

فعلا.!..هكذا"هيالاشياءهذهمثلانض!هنتبر،"التلمود"بر

مكانتهااتحتل،بالغةبدقة-(اوحررالدراسةهذهترجصتوقد

دوائرائا.الاسيركيالعباحرامبذلاثتشالة،العلمإوتقةفي

دقيقة،بحقاثقترؤدأنجببلدأينيالدلاعيةللقواتالمخابرات

الهزوية.ت!بم:بأرادتاذا

ضوءأضعلالذيذلكطريقئيأشعةيرسلالكتيبهذاان

وتراقب.اخرىاتمنضورفي(،دانتلمو"ارلاسبالنسبة)العلانية

في،النقادعلىمقترحين،الكتيبهذاظهـورفعلردودمباهتص

التزش،هماكما،ووثاثقهمأدلتهمابرازفيوالدقةالحذراماكز،جرأة

الكتيب.هذايتضمنهاالتيالحقاثقضناءر-ينأيضانحن

صاثوارى.ان.ئ

الثيوعية.السوفياتيةالمخابزاتاي)0(

.الان2ملاقراءتهاط153صة"الكتيب"خاتمةإلىيمالكرالقارىء(أحيلخ)

16



)5(تجاوببةنرنيمة

اجدركوا.الناسجميعلانظارمعرضةومؤلفاتناكتاباتنا.لتكن9

هذانهابلااننا!!سضيةالاخلاقية-وانيننامجموعةكازتاذاما

فيتحققالشعوبدعوا.أظيفةوروحنانةكطابناةلان،الاختبار

حقاأالاطفالهؤلاءبحبهبماطوعأفتقتنع،اسراثيلآطفالمساكن

باعلاممع،البتةريبيخرمن،عندئذستصرخالشحوبهذه)ن

ياضجممكجميلةهياءم:"ا"مرائيليلعنضرخعندما*ءا!ء!

)1("!لكسازاثعةرهيكم،اصاثيل

..اله،ودغيرم!حتسامحاالحالمأديانحكرأممطالي!وديةإديانةاان"

الزتبل.التجاوبيةبالمناوبةترتلتزيمة،ل!*هول!)+*لمه)5(

عنتننهيبهوديةباقوالدراستهيستهلهناوالمؤ)ف.المتناوب

،يهوديغيرهوومنماكلضدالحاقدةالعدائيةروحه!التلمود!

الى-ومزاعمهـماليهوداقوالحلداحضا-النهايةفيليخلص

.152الصفحةعلىالقارىءسيرىكما،بنفيهمالاصتهزاء

2-التلمود17



لكل.!ادتف!يرمنتنطلمق،إلاض*زيةالقدامىألرابيهيئمبادىءان

)2(".ا(صب-ينض،-ءطبقةليستلكنها،ي!ودقيءيرهومن

مؤافاتمنالصحيحةالاراءصنبسلسلةالامتشهادخستطيع"

فيي!رسونالم!لممينكهـؤلاءانعلى!خةللبرا؟صهلماهـ،االرابئ.ينا)ممتاب

ليتعاملواح،المسي!ييننحوعظيم!تاماواحزمحهبةشعبهمأذهان

")3(.أجيلممممنالمؤيصو،كأضوذتحقيقيلهبا!ؤمنونيئالذ،لاءهز

لا"اكلممود"بأن،حوثيقةانكلامميذا)يعتبرو،هنانعلن"

")4(.ثنللمييرمعادءثيأيعلىيخنوى

18



المؤلفمفدمة

التلمود"9كاناذاعمااليهوديةاةبالمسأالمهتصينمنونكثيريتساءل

معرفةيتمنونكا،شريفغيراوطيبغيرشيءأيعليحتوي

ميولأيعنتمامابهيدااجهـوداعندالمقد،!الكتابهذاكاناذاما

هذهبصددالرأيتشؤشأنوالحقيقة.المسي!.يىبغضعلىتحض-

يتجاداسنيئانذلثكاوإلى.أصةينالوفنحن.جداكبيرهو،المسألة

جنسعنالحديثيتباداوناضثملخلنا،اإوضوعهذاعنطريقة!ذا

بيننا،يعثلىالذي،اسائيلشعبعنلا،ومنعزلقديمالناسمن

التي،للتغيبرالقابلةغيرالمد!ؤنةألاخلاقيةالقوانينمنمجموعةوفق

.اليومهذا-ىللييودوالدينيةالاجتماعيةالحياةنطمت

حقا"التلهود،يعقمهماعرضمهمةعاتقيعلىاخذث،!!ذا

أولثكرءباتتتفوبذلث.ااسيحيينبثأن(اليهودلاتباعها

الحقيقيةالمصادرمن(إتا!وديةأ)العةيدةهذهسراكتشافإلىالتؤاقين

الاصلية.

\!
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التلموديةال!تبكل"ظمزرجهةإلىعمدت،الضايةهذهإنحقيق

مننحوءلىا!!ادرهذهورتتت،المسبحيينإلىتثيرالتيالمعروفة

أذهانتتمتلهكا،للمسيصينمج!دانموذجابجلاءيوضغالتنظم

."انتلمود"فيا)يهود

،"الصا!ود"مناوفاسدافامحرنصأاستعمدتبأننيتهـبماأنوخ!شية-

حاولواالذيناثأوإمعالحالهي،كاصحيحبشكلاف!ترهلمتيااو

النصمقابلالعبريالنصوضدث-..اليهوديةالنعا)مشفتضبئ

.(ط!)فيللاا

ببحثالذيهوالاول:جزئبنإلىكا4هذاعمليق!صثوقد

إقوان!تافييبحث،الثايو..المسيصيين-ول"ا!خلهود"ايمتعافي

المسيحبين.وسطيعيسونعندمابابباحمااليهودميلزالتي

في،نفسه"التلمود"ءنموجزثبب!دذها!صيدر:ايصخهل

التالي.ا)نمصل

المقابلةالحبريةالنصوصمنحخيرخذ!تالانكليزيالنصفي)+(

كا،مصادرهاإلىإسنادهابعبزجمتهاوأكتفي،للاتينية

واللاتيي.يالعبرالنصينفيوردت



(")دالنلمو

!طولاللاول!لامود"كلمةمنجةم!تخر"كد+طكلاىالتلمود!"كلمة

يحتويالذيالكتابالكلمةهذهت!تيالمرسلوباإجاز.تعا)يمتعنيالتي

طويل،زمنومنذ،اليومهابدورتدعىالتي،(اليهوديرة)إيمالتعاعلى

كليبسطويمستروحدهالذيالعقائديالكتابأتي،"التلمود!باسم

تعاليمه.واليهودقيالشعبمعارف

)؟؟!ول،رابتيجهح!الرابتكنفان،،التلمود"أ.صلأما

هو(السلامءلميه).وءىيعتبرون)5((اليهـودييئالدرجلهوو

بالاضافةانه:التأكيدمع،ذلكيفسرون.الكتابلهذاالاولالمؤلف

منيمىموتستمهالذي،الحجرمنأ)واحعلىالمكتوبالقا؟ونإلى

اءأ-نربعضمطالعتهخلالالمللمنءبثيئيمالكرالقارىءيشعرقد()5

"التلمود"يستعرضفالمؤلف،تمامأواضحوالسبب.الفصلهذا

صينأ.رعلميأاستعراضأ
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شيبكتابتوراهاليهودعندبدعىالاتاضونو!ذا)سيناءجب!علىنجهص

اتتةسيراللهمنأثفا!ويمىتستمفةدة(،أ!53+3ح،اح؟!،طاط

عندالمعروف)الشفو!بالقانونيدعىماأو،القانونلهذاوضروحا

الرابتيونديستثر،أثهحه+(.اءح"ح"93أحا4بيشببيلتوراهباسمإي!ودا

سبحانهانئهبلمقينأي)ا)سبب!وهذاان:قاسلينللقضيةمتوضيح!في

أطرللوقتمولىبقاءثيالثفوي(أونالقاالسلامعايهمويىللنيوتعالى

فايم؟!لىهـتهكان(وعا،جل)لأنه؟سيناءجبلءلىاسهمحددهرمما

ناايضاويصال.)6(فقطواحديومخلاكالمكتوبالفانونموسى

إلىنقلهوهذا،لءول"30"!شوآإلىالشفويالقانونهذانق!!مويى

انتهوايئالذ"الرسل"إلىنقلوههمبردور!ئرلاءو،السبعين"الشيوخ"

اضتاليبانقلت"الرسالة"!ذهانيهالكا."اليهودكبير"إلىبنقله

المستجلمنباتالدهر.ن-بهقجاءحتى،الراتيينمنعددإلى

شفويا.ءلي!اوالحفاظاستيعابها

،احوايفتنهسيرمنالروايةهذهحولأثير.عماانهوالحقيهة

الادب"لتعايممدارسجودوالمعروفمنانهذلدثعاىا)دلبلفب!غينا

ءلمماءشروحاتكانتحيث-المسيحقهاب-فل!طبنفي"المقدس

استيعابهاعلىنلمساعدةخاصةلوائحعلىتدؤن(اليهودي)القانون

سأمنهازممؤنتالشروحاتهذهجمعتوصين،الدارصينلدى

.اليهودي"اضلمودا"

نما،ول"حل!4جيهرداالرابيلتهب،الميافىدبعدالثاقيالقرنفي
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هذهخلالولوحظ.أيضاالامبرربالقديس،احهر.كأحياتهبهتنميز

أخذال!ثفوي3قانو:انبدائا*تنناةصكانتاليغودفةمعرانةالفتر

يشتت.نفسهاليهودياشعباحانبتصا.النسيانعامفير-ضلي:تد؟ر

مهالجتهإلىفسعى،الواكذاوعىءنأ:لجيهوداابيالروئحتبر

اجهااألمشاراللواثجمع!لىمبادرأ6الثنموقيالقا"ونعاىلاحافاظ

""3س!،أ!ح3طحفىاالاأاثه،4أ)(5اوثمتنابنمر11د"عي!ابفي

وا!!"6أء3؟"!ول-ثع!حول؟ح0.ا5أ3صيىرو-يريود-5.يئشا"او

أجزاء!ستةإلىكتابهتمبتفجيهوداا)رابتياوقا.عداولالقانون

بعد.فيماجميعأعنهانتحدثسو:ءفصولمنيتألفمنهاكا!

واعتمد.كله"التلمود")والأساصيثيا)رءالجزهو11الميثشاه"

بهالمو+وقالرسديالمرجعانهعلىأكتاباحذامكانكلفياليهود

بو.جاديثا،3لما!3سوراةبابلفاأكاديميا-يمعلىفوز!،إقانوغم

فاأكاديميا-ثموعلى،4+ا!"س!*ءحو:يارديا،ا،ثه،1+لما!ا،أثها

ولبدا،!8+*!)ايامنيا،ح؟ز+33!اياسفير:فلسطين

...لالأ!44

واحكاأمناظراتمن،يومبعديوماالتفسيراتكثرتوكلما

تدؤنكانت،القانونعلماءر؟ت"الجثاه"كتابءتوياتحول

الجما!ه"باسميعرفمابعدفيماشكل،جدثدكر-ءاليهوئفاف

."التلمود"منءاجزيعتبرالذقي،"ح!3،ا!3!ول

التلمود!"كتاب!هالجمار"و"هالميتا"كؤنفقد،وه!ذا
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القانونانهأساسعلىأولااعئمد"ا،يشناه"انبحيث،المعروف

يؤديالمختلفةللآراءكتحليلأالجماره9اعئبربينما،المكتوب

قاطعة.أحكامإلىللتوصل

البحثبساطعلىكلهائطرحتكنلم"الميثناه"أوامر(ممن

منهايختصما.يم!راويعققفلم،اليهوديةالمدارسفيوالدرس

فبتقومكانتا)فيالمدارستلثربسيمالا،د"مرالذيبالهيكل

الخاصةوالاحكامالأوامرقيابحثا؟مرتركوقد.المقدصةالارض

ا!33!أالياسرظهور-ينإلى-التدءيربعدلهامعنىلااذ-بالهيكل

الميثناه""ففراتاجعضليسانهنلاحثلاثل3؟حثلا.ث!ءاوالمي!ياه

."ابلصاره"فييبرتؤوجوداي

قدانه،التفسيريجيهوداالرابتي!ميثاه"فيللنظراللافت

كل،وفلسطينبابلما-ارسجميراتوتفسبرشروحاتتضخن

:"الجماره"مننسختانهناككانلذلك.الخاصأسلوبهحسب

%وشانانم!والرابتيالقدسنسخةمؤ(ف.التهدسونسخةبابكنسخة

سنة،ثمانينلمدةالقدسفب"اليهود"كبيركانالذي،ول!ولء"حهلى

منهافرغالتي،!الميثشاه"ءلىالشروحاتمنفصلا93كتبوقد

.م023سنةنما

فيولاواحد،شخص-بلمنتجمعلمفانها،بابل"جماره"أما

طهـبجمعها،3ا"حآشىالرارقيبدأ،م327سنةففي.واحدزمن

،أ427حواليوفي.صنةستينمنأكثرسبيلهافييعملواستمر
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ابيناا)رابتيجاءأنإلى!3ءث!3ء*حبمارمارالرابيالعملهذاتابم

*5051سنة-والي:النغافثكلهاالترمغعملية!ولأراطلفأتم

.التفسيراتمنفصلا36بابل"هجمار"تسخةتضمو

إلىنبة)والقدسيةالبابليةبنسختيها"ا؟!اره"فان!و*كذا

؟"التلمود"جميعهاشكلت:"الميشناه"إلىبالاضافة،(القدسمدينة

نسخةاممن...بابلو.درسةالقدسمدرسة،مختلؤيندرستين

لاختعىارباهاءبزوضكالغهونظرا،-ثايعتدلم"5لجمارا".كأالقدسر

الازمانجميعوفيالاولالمقامفيود،الي!اعتمدبينما،الديد

بابل.نسخة،والظروف

"30+ث!ححث!؟هثتوسيفو"يةا!برباتدعىملا-ق"هصارالجى")و

،"اوثالميثنا"عا!ائهزلمآرعققمنأولأور3!أ!اشعياالرابتيوي!عتبر

انكتابحعذافسترامنأولى3ا!طح6اوشعياابتيوالرمويعتبركا

وا)8("هأ،5،حا!3!!ايتوثبارا"ود"عيت.المدارسئيعلنا

العلماءبمايعققكانإفياوالشروحاتاتاخفسيرا،الدخيلةالآراء

!ل!.المدارخارخفب"اهالمية"ءاطا

بيسك"د"عيتاضرتانجآ-كائ!خكالتعليقاتهذهوكانت

اطروحاتءنعبارةو!ي،"أح3حط30+ح1،65،9أتوسيفوث

بسيطة.ومبادىءقصيرة

يبتأص،سنة%!سمائةفي-والبابلي"التلهود"صالاست!بعد

الاجتماعيةالنكباتفتيجة،شديدةبنكسة(اليهودي)الادبدراسة
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.أالتلمود"متفة!هيليينخلافاتمنقامماإلىبالاضافة،جزئيا

كان،!النلمود!!البحفملحقاتكتبعشرالحاديالقرنفئلكنه

كهـ.،ء"ء3آشيراتيالر!نوسيفوث"هواطلاقاهمهاا

تاالر"حع3ول3ث!حشوبير"ظ،ر،آشبربياالر"وثتوش:"معو

،"+أ!؟+!ولرامبام"اصصارااليهوددعاهالذي،.يمونبنموسى

،"أوله*اءثلا4ح3ميمونيدس"با-م"نالمسي!بينعرفبينما

شييارا"سمباهثدعوانةضتل،3)عث!حهثم5موشيلو"بيالراانغير

."نلأأس!3ءولراشي"او3!،"أث!ح

اية:العناصرالتامنمتكاملةكوحدة"التلمود"شكتلفقدوهكذا،

الميثناه-ا

.الجماره-2

.التوسيفوث-3

آثر.ارفطللر4ا!ام!ئبانملاحظات-4

.توسيفوثالبيساث-5

.ميمونبنمودمىوضمهالذيتاوث-هاميثنيالبيروش-6

هي:،رئيسيةأجزاءضة"التامود"في

شؤونيبحث.بالبذورخاص2:ازيمولأيهـولوليرز-آ

يئحذدكا،والاشجاروالاعثابوالفواكهالحبوب
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والحبوبللفواكهوالمنزليةالعامهالاستعمالاتكيفية

ها.وغيرالمختلفة

الاوقاتتحديدفييبحث.بالاعيادخاص:ثلاه!ول.و)بد-ب

يبحثكا،البتأعيادعندهاوتننهيتبدأأنيجبالتي

.الشهبرةالاعيادمنغيرهافي

،واجافىشؤونايبحث.اضاءباخاص:طهـ*أ+ل!3!لاناثيم-ج

وكل،وصلاض!نواجباتهنمع،المطلتهاتوالزوجات

هنالد.ماآخرإلى...اضهنبأمرينعلقما

عها.والتعويضبالاضرارول*:خاص*أ!ك!أ2نزي!ين-د

،لحيواناتوابالرجالتتلصالتيالاضرارشؤونيبحث

عنها.والتعويضاتالعقوباتأنواعويحدد

حول)33.51،1بالقداسةخاص:طهـ!ه!ثلاأ+ل!3داشيمكو-!

الطقوسسائرشؤفى.نوفي:الالهيةالقرابينتقديمسيبحث

.الاخرىالدينية

يبحث.بالطهاراتخاص:+ه+ول+هولهتوهوروث-و

،الحاجياتمنهاوغيرالنوموثيابالاوافخةساوثوون

.بالرمالهانطهبرطرقنوب!

بالعبريةاليهودب"!االتي،الستةالاجزاءهذهمنكلاان

الاوامراوالانظمة-أي331!اح"!ط3حول،3!4سيداريمشيشاه)
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توثماست!"تدعئ،عراساتاوكتبإكئق!م،-ا)ستةالدينية

()9"*أك!!؟ححيمعبيرا"فصوللىإمقسمةبدورهاوهذه،"!ثلافى3،أ،5"كل!ا

**!

اللا"ثهث!،5،ث!ء!3"ماسيكتوثيةبالعبراوكتاباا1يضم.يرازبمز-أ

.تلصلواواتالبركابمنحصخا.كال!ولث!،ول++هبيراضث-ا

الدينية.بالطقوسالمتعلقةالقواعدشؤونيبحث

زواياشؤونيبحث.الحقلبزاويةخاص،ا!?:بياه-2

والعنبيتونالزتركيجب...منهائلتقط.،وكل،الحقل

لل!قير.

والمبهمة.فيهاا،شكوكبالا.هـرأك!ثلال!!:خاصديماء-3

...لاأما)مشريةييةا)ضدغيجبكاناذافيمايبحث

.(مزيججمه!)بالمزائجخاص:ثلا،طدطأ!كيلاؤيم-4

.للبذورالمختل!ةاثجالمزفييبحث

يبحث.!السابم"!خاص:ول+أأكا!3+د!3ايثشيي-5

."السبتيةالسنة"ريتعلقماكلفي

الدينيةاضقدماتباخاصل!+:وموث++هالااولولتير-6

أجلمنالدينيةالتقدماترخشؤونيبحث.والقرابين

الكهنة.
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-15

-11

،"يةالعشريبةلضرا")صخا.ه!كلا3ل!وله++وثماآجر

.(انيةعبرببيا4)ييناللاوإلىلمخطأنجبالتي

يبةبر"الضرخاص:طهـكهـكلا3ولول+د!3أ*ولشينيماآسير

."الثانيةالعشرية

حصة،وئحد-دأمجينةباخاص:شاللاه+كلهـل!!أكل+ل!

منها.الكهنة

شؤون!يبحث.(ثنيلوا)لمختوناغير:هول+ك!لألاهراو

زراعتها.بعدالاولىالئلاثالسنواتخلالالشجرةثمار

تقديمهاالواجبالاولىالثهار:ى!م!أ!بمكللاأولبيكور

الهيكل.إلى

.ثءاشي!تواوباكتا21يفم.يدموإ-ب

يبحث.السبتبيومخاص:++طهـ!!طهـ+ل!3شاتاث

.إيوماهذافيبهااقياماالمحرتمالاعمالفي

جمع)بالمركباتخاص:*)+كالأولل!ايروب!في

بطعامالخاصةالاوا.هـوالاحكامفييبحث.("ركب

اسبت.اليلةعيد

.اليهود(عند)الفصحبعيدصخا:!ولطهـ3ث!5،اللاتمبيساث

الحتل!وبراليهوديالفصحبعيدالمتعلقةالقوازفيفييبحث

(01)."!يالفص
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يبحث1(.بالشاقل)1:خاصىكلاأططهـ!ك!ول+ظثاشيكا)يم-4

فاته.وموا!وزنتهالثاقل-جممسألةفي

فييب!ث.!الكقارةيوم"برخاص:ايوماطهـوله،-5

.اليومهذافيهااداؤالواجبالفروض

اليهودمنهااتخذالتيبالخيمةخاص:3سوكاه+!ك!!ى-6

.(الهيكلضراببعد)!احءول!ء؟!+نقالاهيكلا

اظيم-"االدينيةبالوليمةالمتعلقةالقوانينفييبحث

."الهياكل

."الدينيةالوليمةبيضة9،خاص.!3+ولكابيتساه-7

.الأعيادفطا،باحوالعهلالم!رتمالحملنرعفييبحث

خاص:ول+ل!30ول++وللال!+ل!3هاشافاهروش-8

للسنةالدينيةالوليمةفييبحث.(الجديدة)العبريةبالسنة

.الجدبدة

قضايافييبحث.بالصومخاصنآنيث++الا!+:-9

العامه.الصوم

(21)3.عح511لدرجباخاص:أك!+اللاط+كلطميغيللاه-01

طههكاعث!؟"مهولعحث!،3ايسزكتاب)قراءةفييبحث

."ولع3ولابمبورألعيدالدينيةالوليمةصفبويتعلقفيما

العيد"بخاص:!ل!ه!لا*ه+ول!موإ:دكاتون-11

ه،



بالأيامالمنعلقةالقوانينفييبرث."اولعهولأ3،3ءحالثانوي

الفصحامحيدوالاخيرةالاولىالايايمبينالمتداخلةالاولى

."3ولحح5،+أثلسوعصا"عيدو(5بدليهوا)

بىينمقارنةءنءبارة!و:+ولجأحطهـ+ل!تثاغيفاه-12

وعيد،الفصحعيد:الثلاثةالي!وديةالاعيادطقوس

.(-النقالةالهياكل)اظيموعيد،السوكوث

ماسيكنوثأوكتبسبعةيضم.ناثتم-ج

واوجالزبأ!واتصخ!:ل!ولطهـكا!ل!++هجه!اموث-ا

التياليهوديةالعاددا،مسأفييبحث.القانونفيالزوجة

%رملته.ءنالزواجعلىعقبءجرمنالمتوفياضاترغم

.الزواجبعقودخاص:كيئوبوث++هكاع++ولكل!-2

والمهر.الزواجتنظيهاتفييبحث

.تباصلىطوبارء=ا:كل!أ!!ى3قا+أ*ينثوكيد--3

وجين.الزبينئلالعللاقبمساخاصكتب:أ++أح*غيتين-4

ءطلةفييبحث.لنذورباخاص:أولول!ول*،وليمفيدار-5

ضعوله.وإبطالالنذر

.بالمنذورء؟أعءم!ء*)13(خاصك!*:21نازيرول-6

الذيئوبأواشك،بالمنذوريئالمتعلقةالقوانينفييبحث
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لته.أنفسهموكرسواالحالمعنانفصلوا

زانية.انهافيالمثكوكبالمرأةخاص:3+طهـ+هسوتاه

سي!توثمااوكتبعشرةيضم.يكيننز-د

فييبحث.الاولالمدخل:طهـ!ةطهـ!ولاولكامابابا

عنللتعويفىالشرعيةوالوسائلوالظلاماتالاضرار

.الظلامات2ورالاضرار

يبحث.الاوسطالمدخلطهـ!طهـكا.ميتسيالمهـأ3+ول!لابابا

آصحابها،غيرعليهايعثرإكطابالممتلكاتالمتعلقةالقواؤينفي

والاستثجاروالاعارةاضأجيروبا،والثراءاجيعباو،وبالامانة

ني.يبحثالاخيرالمدخل.كهـ!كهـكاباثراولول++كهـ!بابا

وهي،والاساسيةاضجاريةابالممتلكاتالمتعلقةالقوازين

يبحثكذلاث.التقليديالقانونأساسعلىتقرمالاغبفي

.الموروثتتاخ!فب

يبحث.بالمحاكمخاص3:ساخهيدرين*أول!ول+*ول

جلساتها،ومحاضروشوئهاالمحاكمتنظيمشؤونفي

الجرائمعلىتترتاالتيالعقوباتمساثلالىبالاضافة

الرئيسية.

يبحث.لسوطبالجلدباصخا:!!طهـثلا++هماكوث

.المجرمونبهايعاقبالتي(واحدةالا)جلدةالاربعبنفي
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فير-حث.هبالق!مخا!:+35لا!ول++70سكيبوث

المخنافة.إفصتتما!آ:شو

فييبحث.انجنهاداتبا:خاءراوث++ه)كلهـ!!اايدا

ثهاداتمنبرتصعتا!فيوالاح!صاماكقليدليةالقوازين

ين.البارزالمعلمين

يبحث.بالاحكاءخاص:++11"هأطهـولهثر.حورا

والعقوبات،القضاةعنصدرتالتيالقضائيةالاحكامفي

.المضالفو-!ايخضعآنيجبالئي

بالوثنية.خاص:+!ك!!هي!لأ/2كللث!+ثمزاراهداها:ثو

القوازينفأيص-ث.بالاباء:خاصلم1ا:اوث++ه+لأا

ابهوثكيإير"اباءذلاثرصدععوو.باءبالاالمتعلقة

"1،111.ر!ظ+هـطهـ++ه

..استكتوثا:ثكتابا11ثض!،ا.اسيمدكو-د

فايبحث.ابينا!ربأخاص:إ%1!يرا!ر1دأ+بمايميب-اثز

تقديمها.رتمةطرفيوابوالبةاش؟-القر

ئييهحث.إدزسةالاشياءباص!خا:اائ!ول)!أل!!)فو

الاست!!الأ-ا!،كأاطحوازاتإ،-بحأضقايدليةاإماداتأ

كب.فىعف!لاا

3-دولتلىا33



-01

.اللحومبتقدماتخاص:ثلا+ل!ك!*ول++هميناشوث

والسواثل.اللحمتقدماتمسائلفييبحث

الاوا!بالابنضاص+!:++هولهول!مبيخوروث

للازصانالاولبالابنالمتعلقةوانينالةفييبحث.(الب!ر)

.وللجوانات

فييبحت.بالتقييماتخاص:ايراخين*أ+!كهـولول

بق!م،دتهعحياتهمالاشخابهائكرشالتيالطريقة

المخلصين.منشرعيافيقتمون

فييبحث.بالمقايضةخاصتيموراه+طهـولولا/"!3+:

عيها.المقايضةوكيفيةالطاهرةبالاشياءالمتعلقةالقوانين

.المقدصاتتدفيصوبالخطيئةخاص:!اا+وللأأول.يلاه

.المقدساتتدنيساوا؟خهاكخطايافييبحث

يبحث.ا!رائبباخاص:++ول++أول.3!يثوثكير

الضريبة،عقوبةإلىمرتكبهايتعرص!التيالخطايافي

القرابن.بتقديمو:تهاوكفار

فييبحث.اليوميربانبالةخاصتاميد!اثلايهـ+:

والمساءالصباحبتقدماتالمتعلقةالهيكلوصفخدمات

.بومكلفي

فييبحثالمقايبر.بنظامخاص:++ه!!أثطوثميد
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-11

ناالطبييكلن)للهيكلالهندسيوالشكلالمقاييسنظام

.(سليمانهيكلهوالمقصود

فييبحثالصيور.ابأعثاشخاص:اولأ**أ!يكيتيم

.اخا..الافقههـ.ومحقدماتبالطيوراطتعلقةالذبائح

.ث8،اسيكتواوباعتا21يضم.ثورهوتو-و

الشروطف!يبحث.بالاوائيخاصكيليم!لا)ط!!:

نامجب1)ب000وغرماوالألبسةليةاكسللاوايااالدا

وا!ظيف.ا!طهارةلطةوستتعرك!

شؤونفي!بحث.بالختمخاص:+ه++هلأههولوثاو

.مراتطهيرومسآلةتددشهاوحالاتاصساكنوايما!لى

القوان!تفييبحث.بالأ:بثةولأكهـحول*:خاصنيغانجم

.اا!لىذابمرضالمتعاتحة

رحث:++،أحم3ةلصغيرالب!زباصخا:عولول+"514بار

واستعمال!الحمراءالصةجرةبالبقرةالجعلقةالقوافي3تفي

النجاسة.لتطهيرجثتهارءاد

.اتاغطثيرباخاص:++هوله+ه+!وثتودر

حتىطاهرةتغدوالتي،اكجاسةمنادنىدر-إتفييهحت

الثمص.كلكيب

لاتحايبحث.رلآلياازبصخا:ا9أ)كلأ!كلله++وثاميكفا
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اضطهير.ااطقوسصالحةتكونالتيوالخزاناتالآبار

النجاسةفييبحث.بالحيضخاصاه+طهـ!!أث!:نيد-7

.النساءعندالحالاتبعضعنالناشثةالقانونية

يبحث.ت&تحضراباصخا:3!ور+فى+5أولأك!كشبرفيما-8

والفواكه،المرتبةوالبذرةتحضرالتيالواثلشؤونفي

الشريعة.حسب،نجاسةلتلقياستعدادعلىتكونحين

يبحث.والسيلانالليليخاصبالدنيس:ثلاأ+!طهـ2زاب!يم-9

.شديدةافرازاتعنالاشئةالنجاسةفي

اليومي.خاصبالاغتسال:ر2+كا!3+طأولهايومتيبهول-51

النجاساتفييبحث.بالايديخاص:أكل!*طهـأايادا؟يمول-11

وطقوس،التقليديللقانونوفقا،بالايديالخاصة

تطهيرها.

(ساقجمع)بسوقخاصاوكيتس!ين*31+ول!)5:-12

وكيف،وقثوشهاا)فاكهةسوقفييبحث.الفاكهة

الدينية.الشعائرحسب،تجاساته،:خقل

***

...فصلا452فيباكظ63ا)3سامل"اكلممود"يضم

!التلمود"يكنلم،قصيرةكرآصاتأربعةذلكإلىيضاث
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ومدسريئكتابقبلمنخمعتلكنها،عليهايتملالنظامي

يئ..ضأخر

هي:بعةشالاوالكراسات

ولول33ول+،ل!++03ع+ولولأكلا:يمسوفيسرعتيخيثصاا

.؟ح!3+"هم3ح3أطحينفىأخاسضاسا!"او"ا)ممتبةسكرآ"

يتألف.ونصخهاا)قانونكتبيئتدوطريقةفييبحث

فصلا.21من

عنكبرىرسالة:+كا!3طولكا!طهـولأ+.3رالتىايبهيل-2

فصلا.14منيتألف.الحداد

اكتسابفييبحث.بالعروسخاص:+كهـطططهـ!كاللاه-3

الاشياءمنيخصهاوما،وزينتهاحليها،في،انعروس

واحد.فصلمنيتألف.الاخرى

ولول+،ل!33++ل!!ك!-يتساثريخديرماستخيث-4

راتاهإلىينقسم."الحياةمرشد":+!أل!ول3+ل!ولل!

وإلى،ئيسيةالرالاجزاءعلى،غتملالذي،إ!كهـهكا!ول

الئانوية.الاجزاءأةءلمايعحتحلالذي،طهـ+د21زوتا

نهايتهفياليهمضاففصلا،ا6منالكرآسهذايتألفو
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شالرمبيريك"عوانه-اصفصل

.اللامعن-"كادأطهـ+د!هول

كاء3

*مم!ل!ولل!!

فوضوية،طبيعةذوضخمكتابةلا-ظناكاط"التلهود"انبماو

ولتلبية.استهدت!يتسعنهوافيةخلاصةايجادإكملحةالحاجةكانت

ح!ء13،أح؟الفاسيتموب"ثاسحاقابياساعمد،الحاجة3هذ

تلمود"اصدارإلىةم3201سنة:"حثهلىفى،اءاطهـو)3315

يا-"4+"،5؟كل!!اهالاخوث"باصمكأئؤنهة"مصتر

المناق!ثاتجميعالفاسييعقوبثابنالرحذتوقد."افالإعر"

العملية.الحياةبئؤونا،رتبطةالمقاطعتلكءلافقطوحافظإطويلةا

وذيعتبرلمفانه،ئنطماي!نلم،ثانيةنا-يةنكل،العملهذاانو.مما

.كبرىقيمة

عملانشرمنأودا+5*اءثلا4ح3ميمونبئموسىوكان

المعبدنسر"باسملذلكؤلمقت،"اليهودفيالقانون"عنمنطما

ميشناه"ال!تضونانشهير41عهاخرج،01811سنةففي."اليهودي

والمعروفط"القانوناعادة"أي-"أ،،"3؟ءول؟ضأث!ء53+نوراه

."القويةاليد"أي-ثهأ"54"ءك!ء2!6اشازاكاهاياد"باسمأيضا

افتتأ،ع!لمداتاو،أجزاءأكأبعةهذاميمونبئموسىكتابيضم

:أضاف.بكامله"التلمود"خا!يشتملكلهوهذا،عتابا14من

قوانيناعاشزفيهحاول،ضخمافلسفيابخثاهذاعملهإلىميمونبئ
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،با،وتعاء:!م،ديفاةومهنبذهذلكبسبب.عدهمنأح!سامو

.م5012صنةمات-يث،مصرإلىفكلر

مرورمعهذا،ميمونبئ!ابأهميةازدادتطذلاثح

،اعتبرت،الكتابصلةمعدنسخةةيهظهرتح!توجاء،الزمن

كتابثءب!ئمةلكن."التا!ود"ن!!أفضا!؟اليهودزفارفي

معنى،ولاقيهةأيةلماتهدأذكث!!يئزوازعلىلهثوهيميهونيدس

.اله!لخراببعد

جميعمنها-صذفتميمونةتمويصىاكنابفاخرطبعةهالث

.الفائدةعديمةأضحتالنيالعتيقةازينالقووجتف،الفاتيةابتداعانه

آشيربنيعقوبباشراث،م0134سنةفياللإصةهذهصدرت

سميت.بيينالراءاآرب!تالكاملبالاجماخوطأهحثةوارا،أح83ا)حح01

،"بعةالارالانظمة"أي-ثهـ"6،!؟3لا++أ!يمتوربعةأر"الحلبعةهذه

اية:ا)-اميو

."الحياةصولأ":هول+ئ!8أأكلل+ل!و!ا،يماولاشراو-ا

،اليهوديالمجتمعوفيالبيتفيطاليوميةالحياةفييبحث

اممنيس.افياو

عنالمعارتبتعلتمخاص.ظولهأ+كلهـئ!ولايوردياه-2

الدينية.القوانينمنوغيرها!اتهوتطهيرالطعام

هاميثباتضوشين-3

30+ل!:+ل!ل!*+ولولولأ3ل!+3+ول
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والجناثية.ا،دنيةبالقوانينالخاصةالاحكام

تأالعونةصخر":*!)+!!ع+د!ولس!2ولهايزرابىكين-4

الزواخ!.قوا!نفاتبحثا)ي

اختلفواقد3شيربنويعقوبميمونثوموصىالفاءيانوبما

كانتقدتنفسهللقانونتتلفةاتزفسيرإلىأدىمما،نقاطعدةعلى

،موجزةوأحكامحلولعا!يحتويكتابايجادإلىللغايةملخةالحاجة

بالاسم.جديرقافونكتابإلىاليهوديالشعبحاجةيسدو

كاروفجوزتفلسطينرابتيالمهمةبهذهالقيامإلىبادروقد

علىالشهيربتعليقهوذلك،!مالأه7-30،)1488؟"ح35!،

3""حاول،4!،أح!ول،امم!ولآروخلثانشو"صئيالذي"يم-وربعةأر"

الشرقي!ناليهودعاداتانمماو،وهكذا."اخخفرةاالاوحة"-أ!

-"آروخشولثان"حتىةانه،الغرييبناليهودعاداتعنمختلفة

قام،السببلهذا.مكانكلفياليهودبحاجةيفلمكاروجوزيف

علىتعليقبإء-دادلملا30ح،اح33،ح3حا5ايسيرلسموصىالرابط

ح،أمم!3!!"-اللا30ء؟حموئىدارخي"باسمنهكأة!و"وخآرلشانشو"

لاقاهالذينفسهالقبولالغربفيلاقىالذي،"مويمىطريق"اي

.الضرقكقكاروجوزيفكتاب

"المدؤنالقانون"الحاضرالوقتفب"آهـوخشولان"ويعتبر

.()14لدراساتهمالاولىالدرجةفيويستخدمو)4،اليهودعندالالزامي

.الكتابهذامنجزءكلعلىالشروحمنالكثيركتبوقد



هذااعتبروااليهودانوهي،هناملاحظتهايجبمهمةنقطةثمة

اعنبارعلى،يزالونوما،بهونم!كوا.الدوامعلىمقدساالكتاب

يئيق.ح!33ح34ح3ح.ادا،!ا3المقدسةالكتبمنأهميةالاكثرانه

بابها"كرآسففي.سزىكا،نفسه"التلمود"تامبوضوحذلك

:أنقر،هم331!،كاا"أ؟!ءاللاح"31!ميتسيا

،حا؟أ!المقدسالكتابلةراءةأنفسهمثصكرشونالذينلثكاو"

وأولئك.كبيرةليمستلكنها،فيهاريبلافضيلةيؤدون

المكافأةينالونسوف،فصيةيؤدون،الميشناهيدرسونالذيئ

،هالجماردراسةعاتقهمعليأخذونالذيئلثكأولكن.عليها

."جداساميةفضيلةيؤدون

هآ،7،لأممو:.131ط3(،3!ث!"ه*ايمسوفير"كرآسفينقرأكذلك

،كالماءهو3?3ح34ح3ول،"أ3حالمقدسالدثفيالكتابلا

.،(1)5آبالاروماكالنبيذف!الجمارهأما،كالنبيذالميشناهو

:(الراذ!)16افاتمؤفيىكبرأهمبةذوتمجيديرأييأقيوفيما

أواءرعلىاياهاممصلا،اليهبةبأوامر،نجلأيا،إهتم9

.()17"القانون

:و*488.3ء"ول!ثا((طزع"8ين"ساخهيدرفيكرآس!بدهذلكسبب

مماأكثرييتةخطيئةيرتكب،الكتبةأوامرئخالفالذيذلكإ

.إالقانونأوامرخالفلو
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القانونبي3تالرأيفيخلافاتهنالكي!سن-ينمافانه،كذلك

انهاعا!والعلماءالقانونآراءاعتباريجب،اليهودقيثالدوعلماء

وكلماته.اللهامرأ:من،سواءحدعا!و.جهيعا

)ح)11+هيليتل.رزهيبينالرأتيفيخلافاثمةأنروقيفحين

التالي؟ا)تمرارإلىبالتوصلالخلافهذا3،-!مأ!*!؟حوشامافي

:1.؟13،"لماعولولاث!6أينو:اير"كرآسفيجاءكا

.(1سواء-دعاى!الحياللهأوامرمنهيالمذخبيقأرامر"

6")18(ك!."فىح12،)اح!بملابيتثهىميز11كتابفينقرأكما

التافي:أقياش

."المقدسالتلمودمنمقاماأسمىحهـوماهناكلإس"

عنالمعاءسونالمدافهونيترا-ث،زقريباذاتهاوبا(!ررقة

.)91("التلمود"

ن.كثيرفيوذلك،بوفرةمثبتة"التلمود"بالمسيحينوظنون

يمهتحرو،الكنيسةحكام2أرعن،نهبثالصادرةوالقراراتالمراسيم

المقدسالالهيالقانون"مذاعلىوحكم.الازمانمنكثيرثيرسميا

.بالحرق،اليهودعند"المساعد

نشرولل6ول!زولالمجوستينانالامبراطورخرتمم553سنةففي

)25(.الرومانيةالامبراطوريةا!طءجهجفيالتلموديةالكتبوتوزخ!
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والباباالتاسعغريغوريالبابامنكلأدان"عشراالعالثالقرنوف!

أنو2كللاحتوائها"الئلمود"كتبالرابم(البريء)اينوسنت

غريغوريالباباأي-وأمرا،المسيحيات!ضدوالتجديفالتحقير

هرطقاتانتشارإلىتؤديلا!ا،باحراقها-اينوسنتوالبابا

أ)21(.رهيبة

الرومايخينالاحبارمنكئرالنلموديةالكتبأدان،ذلكوبعد

غريغوري،الرابمبيوس،الرابمبول،الثالثيولوس:أمثال

الرابمبينديكت،السابمالكسندر،الثامنكليمنت،عشراالعالث

جديدةنشراتأصدرواالذين،بئالاخرالاحب!ارمنهموغير،عثر

يةوالسار،االثلائينمجمعآباء"لاوامرونقا،المحرمةالكتبافهرس

.)22(هذايومنا-!المفعول

الكنيسةأمننظامفسدحينما،عشرالسادسالقرنمطنعوفي

"التلمود"يوزعوناليهود؟سع،-ديدةمذاهبظهورنتيجةوسلامتها

حديثاالمخزعةالطباعةصناعةظهورذلكعلىساعدهموقد،علنا

بجميع،كاملا"الئلمود"منطبعتنخةأولوكانت.ذاكاذ

سنةالبندقيةفيصدرتقد،)23(المسيحيالدين!دتجديفاته

الكتبجميعنقريباصدرت،القرنذلكوفي.)24(م1525

وحقيقية.كاملةينشرونهااليهودكان1)كط،اليهودية

وحين،عشرالسابماالمرنوبدايةعشرالسادسالقرننهايةعند

أخذ،ذاقابداغ"التلمود،ردراسةالمشاهيرالرجالمنكئيرباثر
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الابمزاء"التلمود"منيحذفون،أنفسهمعلىخافواالذيئاليهود

فيالمنثور"التلمود"فان،وهكذا.لل!يحيينمناهضتهافيالصريحة

.كثيرةموا!عفيابزأصبحقد،م1578سطباسل

تم1631شةبولندافيالمنعقداليهوبيالدينزعماءمجمعفب

نأيجبانهالاخرىالبلدانرابيتيمنوغيرهمالمانيارابيتوأعلن

اضطهـ،دإلىيؤديوبالتالي،المسيحيينيضايقشيءأيئط!هتلا

فيمحذوفةكئيرةلمقاطعرموزهناككانت،لذلك.الاسرائيلإين

ويث!رح.بعدهومااللاحقالقرنفينشرتالتي،اليهوديةالكتب

يحتفظونلانهم،مهانمنالرموزهذهتخفيهماالذاكرةمنابتونالر

،المسيحيونعليهايطتعققماالتي،الاصليةالكتبعنبنسخلديهم

.اليهودغيراو

لاحق،فبوقتهولندافياليهوديةالكتبنشرتف!تهد،ذلكرغم

عنالمطرودونال!ودتمبلايىحيث،والبترالحذفمنجدابقليل

م1648-1644المنشور"التلمود"و.رحببصدراسبانيا

.)25(البندقية"تلمود"لنسخةيباتقرمماثلهو(هولندافي)

مرا-ئيلخداع(التلموديوناليهلجأالذي)الاخيرالتلفيقيالتضليل

في،كانأي-"ط!اء"هايا"كلمةاةحامكان،المطبوعات

التيالمسألةانءنباختصارلتعتر،"التلمود")الاصليالنص

كلمةمكانفيآي)هناوجودلهاكان"التلمود"مقطعبصددها

.)26((هايا
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لانهم،الخارجمنالكأسفمطنظفواانماهذابعملهملكنهم

استعمالهمذلكمثلتماما.يصونهارزيايعرضونا،واضعمنكثيرفا

هذا9هووالمراد،الانحتىأي!-*ء!ث!ء،،،اتاهغام"كلمتي

9ءاطولا22ءطول!ولحهازيهبازمان)آفيلووكلمات...دايلزمالقانون

،"..يقولاقانونهذا"والمراد،هذايومناإلىاي"22!"ح18

.)27(دوالبكوهكذا

،لايهود2خركتالبعلىالملاحظاتبعضنضيفأنعلينا

.!2+هولولرهاوز"عىيد،اجد،ورمث

بعدما(السلامعايه)موصىفان،الراقيشبعضيقولهماووفق

جوشوآ"إلىالعلمهذاينقللم،سيناءجبلعلىانقانونتةسيرعقم

35!يهـ"ول2رونآلاإلىنقلهلكنه،"الشيوخ"إلىولالم!ولث!30،

فيالشفويةاتمالتعاخمعتانإلى،اء*ازراإلىنقلهوهذا،مباشرة

الذي،ولطهـ+ل!2"زيهار"اسمإلىنس!بة،"هارزو"دعيكتابشكل

اشارهعلوتعليق،موسىلكتبموضحلأنه...الياءيعني

اضر!سة.

جوشيبنشيمونالرابتيهو"زوهار"مؤ)فانوبل

لذيا)مم!كلهـ،!ث!طاعيب!ابتيالرايخط-وار-دأ"3أث!ح*!+هطحوللهه،اس!ا!

الهيكل،خرابمنيصنةخمسينليمد،م012سنةفيشهيداجاتهأخ!ى

الكتابهذافيظهرتانهبما،لكن.اليهود.تهادريانحربخلال

سنةبعداي)التاريخذلاثمنةكثيرقرونبعدعايثوارجالأسماء
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اللا5ح"شأكهناخماذبئموسىالرابتي)رامباملاانهوبما.(م012

لم،م8421!نةماتالذي!7شيرالراقي(ولاحطولحكاه!18ول!ول

الارجحالاحتمالفانلذلك،اليهاالمشارالرجاللثكأوأسماءيذكرا

.سةلأولالنوررأى"زوهار"كتابانالقانل!ترأيهوالحقيقةإلى

انهخصوصا،كدومؤللتصديققابلالرأيهذاو.عثرالثالثالقرنفي

الكتابةلشكلوالاسلوبالمناقثةفبمث!ابهكتابالحينذكفيظهر

الكلدانية.

قطعبجم،مجلداتثلاثةمنيتألفهذا"زوهار"وكتافي

الكبير.الثمن

،"ول

القانوندراصةفيتفيدالتيالكتبمنامحئيراليهودالمعلموننشر

تفسيرفيالهودعندعظيمةقيمةاروينذلاثمنذلهاكانت،اليهردي

النحوعلىنوردهبعضها،"التلمود"مناإبهمةالفقراتمنالكثير

التالي:

يختافوهذه.آخرتعليقعلىتعليق،ضيحتو،اعلاذأ!-ولطلبإر

الاخر.عناحدها

)1)-طهيلخوتغالباهذهئكتب++هث!كل!طهـطكلهـول-هالاخوث

من.ستخرجةوهيكتب.اطروحاتاوول+ه+!أاحكام

ميمونيدس:رابيبنعدةو"التلمودا(،بأ-لاأ"المقدسة"الكتب
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شاويوا

جا!؟و

3)حولةايديلس،11؟ح!ثه4بيشافي،65+أ!،"أول3ء4

،)،احثمأ!كيمث!ي،يماأ30ح3آهكل!2،0ولحنكوتزموسى

منكتابالاستشهاداتاصصقيتياالقفمحظم.وفيوآخرون

."+أط+!!طهـ++هلأ!لامكوثآهيلرو"ميمرن:ت..وسى

مراتبعنشوالكواكبالنبومعناطروحاتتتضمنوهذه

ماآضالوث!لمخوت".دعىاخركتابوهناك.الثعوب

+أسأ*ك!+ه++طهـكهـيمكل!كهـ11لأ5++ثورةوساا

المحرتة.الاطعمةعناطروحةتوحوثهكلأط!3ه++هول

+!ل!3ولولأل!شاس!تيووالمجرساوأعثلأ+35*31ص!

اليهودييخالتارفييب-ث.الة-لءن+تا-اطرو-اتلأ)كاول

فيطغ.م0155يىنةو-ىالعالمبدء!ةذ،ا،ةد!ر

.م0851ستةءواكر

قديمة.مت.وعةكتبمنهادىءتعايقل!!طلحهـروهوت-6

معنىبل-رفيمعنىاتي،حتوياتهي!ونلااذوالمفروض

ح+أ،540،31مالفرانكفورفينشيموالراقيثهـومؤلفه.يامجاز

031ة8ا؟،ك!ول101

".العلح!تبرميل"!.3!م-اللال!!م!ه!طل+ي!ل!ولهاكيماشكيد

الترتيبحسب،اللاهوتبةالهثاتاماكنعا!يختوي

لوبلين.منبيثاديانجماالرهومؤلفه.الابجدي
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."ابراهامستر"ولكهـث!طهـولكاطهـ*ولك!طهـاول-ابراهام.،صين

يزولا.برهومؤلة"

المذبح"-أولكا!+تاولول+ل!ول2+ه!+ولابهازبيتشميز

الكابالا""كتابإلىنسبة)"كابالي"كثاب."الذهي

شيلومونالرالنهومؤلفه()28(.اليهودعندايضاالمقدس

.م2016سنةباسلفبالكتاب"عدوقد.موردخايافيالربن

اتصلموكتابهوو."ور.ا3حاحارمد"-+!اطهـاللا2هولروماخز

الاعيادالكبرى.قييستعمل

"شمعدانول*ل!ه++كلولكهـ+اولهكلهـاولولراوهاروصاثمينورا

اعادوثعلىيختويت!لموديكتابوهو."اصنور

."التلمود"كاملعلىوتاريخيةيةمجازتعليقاتاممط،الفيموميدر

.م1544شةوطبع،ابهوهاباسحاقالرابيهومؤافه

".المخفصأكهـثلا-"ريخابيعول*ل!اأأطلل!+طهـر2+35اثوآههاثاما

ابارباذيل،اسحاثاراثيابقام"دانيال"ءلىراختعليقهر

.م1551سنةفيطبع.المسيحي!تضدوافرةمناظراتوفيه

."ال!سبيرالاجت!اخ"!)أ!لا-ولولحلاه+كهـطه!3ءعدو.ي!را

سالومرنلهـافيت!اقياتخةعبرقيمقدسكتابوحو

.ايزراوالرابيايار!ي

)مناضجاةباالمبحثر"-"اكل3ل!+ا/فىأطلأ+35!+كلهـ!ثواهاياكلاث
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.الانبياءج!ح.عنشروحاتعنعبارةو!و."(الخطيثة

.ؤلنهه.المستةبلفي(الخطيئةمنلأالتخليصبمألةيختصكا

اباربانيل.اثيا)رهـو

والاناجيلثنالمسير-ياجم."اننصر"اال!كهـ22،*-نيرآسون*ه

المسيح-جاةعناكحدثة"الجديدالعهد".نالاولىالاربعة

.م9155سنةئياعد.إيهصانافيالر*ولفهمؤ.وا؟-مائهوته4و

واعدالةعنكتاب-+ع!33ولظأأولطهـ!!ياولبمايكارشةير

كلتعصبهجومءلىيحتوي.نالا،1بنودعناوالأساسية

.اإ-ي!بإدثتاضد-دا

ثهـور،كتاب".ا؟يا!اسيكأ"*!3-13كلهـولط!3اسراثيلإن

++ول!"-+!ه!طهـويعقوبكأوانه"بيثصانجزءوله

بهجة.3الهاشلموديةاا)تمصءا!معظميتضهـن.يعقوببيتاقي

.م1547يصشةالبندزيةفيطبع

يمتابو!و".النورابوابدا+ل!3-طهـولولول+هولاوراهولشاآر

غيكاتيليا.جوكأيف:!الرابرقيهومؤ)نمي4،كابالي

كتابوهو."الندتءن"هيض+35-هـ3كهـكهـ+ع،لم+طقلآشيفا

لكتو"هاروز"اممتابمافتا-ايعتبر،مشهور،كاابالي

.اخبرمنيتزهوروشيفتيلالرابيو9.فىانحه.ممازاةاخرى

؟-التلمود94
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وهو.أيسوخذرية"-ث!+ه!طه+ايشوى+ل!33)تولدوث

قصةيضم،ا،هناتوابالتجديفاتغارقةقصيرةكراسة

اتفليل.واا)ممذبضروببمختلفحافلةوهي.المسيح

الكتيب،هذااعددثاننيالقولعا!أضددانهنابوأ-

إبة:التاالأساسيةالمصادرنستخدما

.16481-1644؟امستردامطبعة-"التلمود"-ا

مجلدا.ا4

البندقية،طبمة.كارويف-وزابيلارة!ظنآروخشوا-2

.تعايقاتبدون.م4915سنة

كراكو.طبعة.كئيرةمقاطع."دياهايور"-3

ثلا؟ة.م5"18سنة،امسزدامطبعة-،زوهار"-4

.مجلدات

،م2917سنة،امستردامطبعة-!غيدولاهميكرا"-5

وطبعة،مجلدان-م1625باسلوطبعة،مجلدا12

ابندقية.ا

،(يهونيدس4)ميهونبنابىللر،"كومآهيلخوث"-6

.م1675فوشيوسطبعة

التالية:المساعدةبالمصادراستعنثكا
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لىه*ول*س!3!لأ*!هول!أوأ3رفيوسبوكسدوجوآنش

باسل-طبعة.يوحبرتلمودي،كلدافيقاموس-آ

!!؟طهـ3اكلأءء،لها331+ح؟43ءشأأ3،!!س!ع83اء+--ب

ولول44فىولس!ءول3ز5اط"كابح"208ءحأ؟؟ءولأول!ح.

اك!!كاح،2171.

ك!3ولء5!!!ل!ول4اث!س!!.!!15س!،2171.-!!

.+ه،-5+3أول+5واغينسايلي.كريستوفوريجو

ث!!ه،ولح!ول*أل!3*ل!ألأأو3!"ه.ل!350؟4

س!380*،،+ول،16745.

ث!ل!هولح!أ،5أسأل!2.ديرادز01زليااجيرجو

س!!كهـ2ول!أ:+3?،ء،ول1،3،+ول4أحأ،(طللأ5يهـ!

طهـ3طهـول"،.+ء+؟ول!5071،3.

ديةائيهوالمرآة")اي،أ!هل!وللىول!)!5ولايكيرجاكوفي

.م1884باديربون،(!الحقضوءفي

ولطهـح!ى+3ول+هأمأ*حأ:هـلميفغورغستاو

ءز!اه!مم!ا*حولول34ء4ول!ولولص!ث!س!953س!م3س!54

!ولطأولأ؟كه+لا3.
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إلىنسبة-والراتيةالادميوتربانالجدلياللاهوت"اي)

.م8831نربودثربا.("-بتياا)ر

عندعظيمةقب!ةذات-!ؤكرلأنها،المصادرهذهاستخدتلقد

الميحيين،معبصفيتجادلونحينالبهايحتكمونوهم،أنفسهماليهود

الرجالاو)شكآراءمنالمتجردالاقتباسالىعمدلتبأنوذلك

نموصمنالاقتباسفيالعظمهؤلاءاجتهأدوان.)92(العلماء

الاجتهادنفسبذلااننيعلىبرها!لهوتفحصهااستطعتالتيالكتب

لهمالتيالمصادرتلكمن.عرفةأقلهوبماوالاستئهافىالاةتباسفي

مني.آكثرعليهاوالاطلاعاليهاالو-صوليةحر

52



لإولاءبزا

بالمسيحيينبتعلقفيما"التلمود"تعاليم

اولا

يسوععن(لليهودا"الئدود"يعقه4حاعلىنتعزفسوف

(السلامعليه)المسيح

ثانيا

المسيحيينأتباعهعن"التلمود"!عفمهلماعلىأيضانتعزفسوف
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الاولالفصل

"التلمود"فطالمسيحيسوع

المسيحيسوعمولدفيتبحثالتلموديةالكتبفقراتمنكثير

،)03(دائمانفسهالاسمإلىليرلالكنها،برتعاليمهوموتهوحياته

(31)"معينجلر"،"الرجلذاك":مثلمتعددةأسماءعليهئطلقبل

الخ.000)32("شئقالذيالرجل"،"النجاربنا"

المسيحيسوعبأسماءيتعلقما-الاولىالمقالة

تسريهانوجيث!وآهويةالعبراللغة:للمسيحلطالاصالاسم-ا

تي،صراغاباد"عيقدو،الناصرفييسوعأي-حلى3!ولفىأحول!ول338،0

يدعو"التلمود"فان،هكذاو.فيهانفالنيالناصرةمدينةالىنسبة

.الناصربونأي-"ع؟،5*+84نوتسربم"يةبالعبرايضاالمسيحيين

المخلصاواكقذتهي"حلى!ول"ء3اجيثو"كلمةانوبما

)33(.التلموديةالكتبفييظهرقماالاصلىيسوعاسمفان،ا!ء533
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اؤشب!ص!1(،:قي،(31.،لح1،11جيمضو"راسمةيباتقر.ةادارصضةءصهوو

؟اشلاثالا*اعماتألاوفالا-رفزرءيخبصت،اواؤإقي+نجك!لى

افي-"أ++،*!)ئجبمام!4+ىكلأه-ا!أبرحر!فيزشئ!تىيقاا"

.(43)"5عرذوهـ"ساي!را"

-115،0"13ا)!أاير-رثواو":"دالىةلمىس"فيالمسيحليصدءى-2

.ابر،جز:ا-هـا-تالمعروار-لإانهاأ:اديرصو."جلىإشاذاك"اقي

:!ابماأقيرإ"أآاكأ-5111ارزدداآو:ا"اسس!ر3ففي

الذقي.ا*اذبذا-!!الراثذابها!؟ايتمهت!!تكل!مىجىيثدعى"

."السبتياثبوهالآصكأا-ا)دلفيبالعهيىالإ-ثالصعذهـ!م

3)ظعاإ.اولبياوني".اصةببساةاط--تث،-عىآخىر،ءإت3-في

ثلي:مابر4؟ة"ال!ا3أج""،3ء"كاهب-ا"فبأزضر."م!3تهـجل"اقي

.(اه3")راالبتنجيوماكصا،اذقيتتا،*ج!!أفراا...قيمار"

غ!هـالواقعفيايستححذدماريان

بعد.فيصاذناثءلىكحنوسنر

...نيرضصدو!!ا.اءأ:-وت

نرتار"آرضاوتر.ث،-عى.ا،زد!اءا(تصص؟هـواسبيلىوىف-4

.")35(نجارا:تتجا!"%قي--3*ا(6:ئراة)ا.ا01كا!!ا363ذبر-اربار

ثا"أتي-"6)!،ولأحأ!أ.،؟.اا6؟حأ،،1ا-ثيمششا!:ت"يا-عىكذلك

.إ/فبالحصاإ

الذخاالر-ل"اقي-"ا؟اثع+7تا)وقيا"سا-ا،ثيدعى!وو-د
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من"محوآهياخوث"فيمايربن!اموئيلابياشيثير."ضنق

المحرتم.كأاواغافيانهإلى(ميمونيدص)ميمونبئمومىكئاب

لأيهم...والفصحا!!دكهيدي،المسيحيةالامادفياك-الا!ف

الرابيأما.ثنقالذيذاكأجلمناصاقديقيمون(الممميبون)

أالأ**()93كمححول5،جينيسعلىتعليقهفب،طكد+حولء!7راعزبئا

كونحشانتينالامبراطوراع!ننسخالذي،ت!الويأيضافينادبه

طورالامبراأيامفي...)رابتهعلىالبسوع(التمثالصورةولهل!حولا،ولء،3

."رايتهعاتشنقالذيذاكتمثالضعووالديانةكيرالنم!،كونستانتين

(السلامعلبه)المسبححباة-الثانبةالمقالة

حملته،شرممطغيرابناكانالمسيحي!حوعان"ال!لمود"يعقم

،!ل!ايسوولء3"روحتتققصهوكانت،الحيضفزة!لالام!

فنصته،جهئمفيدفنثم!هلمب،ئضثل،مشعوذ،مجنونوانه

يعبدونه.لهموثناالحينذالثمنذاتباعه

حائض.وهيأمهحملته،شرعيغيرابن-ا

:()"18اء!،؟اث!!احاللاهاكراسةتروي

!بيانمر،ا،دخلكديوبمذاتيجلسونالشيوخكانحين"

عنه.حاصاوالثاتيالرأسمعتمرأحدهماكان،هتاكمن

ولدهرالرأسحاصانتقولملاحظةاليعازرالرابتيفأبدى

جيهوشوآالرابققال.ولءول!ع!7مامزر9،شرممطفير
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حائض،وهيحملتهامهانبل:حينئذ30،اعلءولطح

ز!اكهـاكيباها)راقيذاكاذانبرى.ولءطياأولنيداههأء44بئ"

حائضوهيامهوحملته،ضرعيغيرولدانه:ليتهولطكا!

عناكيياهالرابيسألواانالاالحضورمنكانفما.ايضا

فأجاب،زميليهمنكلرأيمناقضةعلىتجاصهأسباب

تو-ف،الةايةلهذه.قالهماعلىلهمهنسيبرانهاكيباهابيالر

حيث،السوقفيالخضارتبيعوجدهاالتيالصيامإلى

ابنتي،يا،سؤاليعل،بصدق،اجبتنياذا:لقوالباهابادر

سألته.القادمةالحياةفيشةالخطمنتنجيتكعا!أعاهدكفانني

،أرادتمااكيباهالرابتيففعل،ذلكءلىلهايقسمأنعندئذ

سألها:ئم،انق!متلبهفيالغىبينما،فقطبثفف"لكن

عرصيليلة:14و4برالمرأةردت.؟ابنكنوخما،ليقولمط

ضاجعتني،شريرةروحاانغير.زوجيفهجرقى،حائظكنت

علىاكيباهالرابلىبرهن،بيذا.ذلكنتيجةهذاابنيفكان

وهيحملتهامهانبل،فقطث!رعييخرابنأايسالصيان

الحوارهذااكيباهالرابتيسائلوسمعحبن.أيضا...حاثض

عندما،لعجيباكيباهالرابتيامرانحقا:قاناكنهتفوا

اسرائيلالهمقدسةبقوةاعلنواثم...!للشيوخص!ر!ح

."...جوزيفبئااكيباهالراضطالىبسرهأوحىالذي

.مماريوامهيسوعلحالمما!لةانهاعلىالقصةهذهاليهودفهم

وا-اجيال"اي،"جيشوتولدوث"كتابهمبوضوحذلكيؤكد
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الكلماتبنفى"منقذنا)/مولدقصةيرويالذية"يسوع-ذرية

.)36(سقريبا

غ7اة،"يئساغيلر"ئييةءروالنوعهذامناخر!قصة

ا)قالي:النحو

،على

(بالموتعليهمنح!3القانونبقءواأجريئا!ذاجميعببنمن"

لقدئجذلكتمكيف.احتيالاعليهقبض)37(فقطوحده

عيانبشهودواوجاؤ،داخليةغرفةفيشمعةاضاءةإلىلجأوا

هؤلاءبمقدوركانبحيث،للاوكجاورةخارجيةءرفةإلى

ذلك.يستطيعلاهوبينما،4أقوازإلىوالانصاتينه!ؤالثهود

مسمعي،علأعد.!ارجوك:!خادعهلهقالذلكبعد

كرراذاحتى.قبلمننيرويتهأنسبقما!ضخصيةبصررة

نالنايفلكن:يألهآضراز"!ى،فالهماثانيةالغاوي

الغاويتابفاذا؟ثاناأونخدمو،السماءفيالذيالهناعننتخلى

واجبنا،هذا:قالاذاأما.حسنشيءفكل،أقوالهعنوعاد

ليرجمانقاضيأمامبهد"ء...ذلدنفعلانا!واباومن

!4!،3ستاداابئمعفعلوهماوهذا.الموتحتىبالحجارة

.(اليهودي)الفصحعيدعثيةشنقوهثم،ولط4لودفي

روىلذلك.ولء!4!عأبانديراابئهذاستاداا!نوكان

،ستادازوجكانهذابانديراان34!"ل!ثهشاسداالرانجبلنا

كانتامهلكن.جيهوداابنبافيوكل!أيامفيعاشوقد،امه
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أشيعكما،التي،(اصسيداتاحلاقة)المجدليةماري،ستادا

."وجهاشهبهـت،بومباديثافي

كانتوانها،ستاداتدعىكانتهذهمارياتيعنيذلكان

زوجنهامنهر:ت،برءباديثافي)صقنماب!سب،لاخهاتعاكرة

إلىنسبة)المقدسي"التلمود"فيأيضا"دؤنكلههذا.ناالزفتواقر

.)93(ميسونبئموبىبقلم)38(تأالقدس

يؤكد.يسوخام،ماريهيالمقصودةأنإلىيثجرهناوهو

:4وا"تشاغيغاه"كرآسئيجاءمالالقرهذاصحة

بي:الافيارابتيأمرةذات(ابليس)اإوتملاكزارحينما"

ماريليواحضرةاذهب:لمساعدهالاخرقال،8!أءطط

شهرحلاقةاحضرهذالكن:(اقتلهااتي)السيداتحلاقه

."المقصودةمارقيمنبدلا،الاطفال

يلي:كا،المقطعهذاتثرحهاثيةملاحظةءة

في،بالمصادفةحدثتهذهالبداتحلاقةماريقصة،

بيلوئي9امنهااح"340ولهحح4اح+ح+حالثافياذيكلعد

."شاتاث9كرآسفيدرممطكا،الرجلذاك،اولهاح!!

.هم(401.1)ط

اليه:اثمارالمقطعيقول،الث!اتأثوقي

الشعوذةصتماداابنئمارسألم:للشيوخالبعازرالرابيقال"
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:الشيوخ؟جاب؟4جسهلحمداضلفيهار.وزقطخبأذيةا،ص

،ستاداابئ...ينالمجايفعلهبمانغلاونحن،ءنوناكانلقد

.ء67يسسانهيدرفيقبلاجاءكا".الخ..بانديراابن

"جاكوبب!ث"كتابقيمشروحةهذهستاداابئشعوذة

النحوانتالي:على،ه،1.*127

لاكياستثنائيااحتياطاالسحرةاتخذ،ممرمغادرتهمتبل!

تتعلمهانخشبة،مكتوباسحرهملانتشارالمجالفييفسحوا

السحررموزبحفرجديدةطريقةابتكرلكنه.اخرىشعوب

اندملتمافاذا،جلدهداخلفيبنقطيعهااو،جلدهفي

.4(5)،ائارهاتعنيها0معرفةاستاستحا،الجروح

:4(53،*ولكا!امكستورثبويقول

هومااو،(هذاستاداا!هوءن)"صألةفيبسيطشكثمة"

،!اولواالرادشانورغم.حيالهالجماعياليهودءوقف

ليسانهسالقولحقدهماخفاء،"التلهود"علىملحقاتهمف!

وا!حاكانالصعيدهذاعلىخداعهمفان...المسيحيسوع

هذهكلكتبواأنهمعلىهنئبرمماالكثيروهنالاث.ومكشوفا

:ثا.المقصودهوانهعلىبينهمفيماانفقواوعنهالاقوال

يوعكذلكوئدعى.بانديراابئأثضهايدعونههم،اولا

يذكرحيث،"التلمود"من)42(اخرىمقاطعفيا:اصريا
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صلالة11عنكتاجمهنب.بانديراا.لىيوعالهعكبوخمحوح

)43(6،!فى+أ3ح،1،حداماس!!يذكرالكاحنث"المسيحنب

.ابانثبر:اجمأ6جع،)،ول01ةابانثير،أيضا

بيلوني،أمميوماريةما!تيميهذهستادااتقيل،ئانيا

.يسوخ،شكأقيبدونت!ئيوذلك،المعيناخخصا

يخافونكانوالا-يه.بعيدااصمهاخافاءاعتادوااطر-بمةاصذه::

لمية،الاصتالمخطوصاامننسخانملككنا:لو.اسمهذكرص

مااسمهوأيضاهذارءإن.اتأكبا-باذلاثعاحماستبرحهـنفا:ثا

قي.الناصربسوع

بعةالارالاناجي!!أحديؤكد.الثعببمضذلعيد..ثالثا

صايسيوكانواالينهودا!،(44)ااالجدردال!د"ممتلىالاو

-انيومححذاحتىهنتبرو.شلفاجىا،المضإ-كابارجو!

ا+اعك-الماضيفيكانتكاالمستقبلىفيكذلكوستب!

.)45(الاسمسذا:ردعونه

تثيرعبارةوهيت"ضنقالذ!الرجىا!"ليدلمعيةرابعا

الوقتذلك.ضذوانهصاخصوت(!أ)الميح!لمبإلىبوضوح

نجهالاحتتاليتوافقالذي،"اليهودقيالفصي!عيد"أحدث

ساخهيد!ين)!9!(.وقدكتبوافبالمسيحصلبوقتخ!.ضيا

يا!ا:ماا(ق61

.(!نج)"ثصو!شنقوا(اليهودعند)الفص!عيا-لينةفي"
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تابعلىعنالمقديصي"التلمود"يقولهماإلىبةباك،خامسا

،(المسيحعلى)عليهللتجس!كشاهدينبمثااللذينالشيوخ

عالاينطبقهذا...ضدهلاضهادةبعدفيمااستمدماوالذين

()47لوقاو(4)6متىمنحلهماذكراللذين"ورالزشاهدي"

الانجيليين.

لفنونستاداابئممارصة-وليقولونهبمايتعلقفيما،سادسا

..جسمهلحمفيرموزهابتقطيعوذلك،المصريةالشعوذة

تولدوث"المعاديكتابهمثيالمسيحالىتوتجهذاخهاالتهمةان

."جيشو

عاشهذاستاداابنانيقالاذ.متوافقن4الزفان،اأضير

.اكيباهاقيلرمعاصراكانالذي،جيهوداابن!بافوسأيامفي

صعودعيدزمنفيعاشاكيباهالرابيفان،ذلكومع

عاشتماريانأيضأويقال.بقليلةالفترتلاثبعدو،المسيح

،الخفاءفطا:ثمبجلاءيثبتهذاكل.الثا!الهي!لزمنفي

مارفي،ابئهـوهذاسناداابئاناستنتجوا،تجديفيةوبعقلية

المسيح.يسوع

ناغير...ذلكتكذيبتستطيعاخهايبدواخرىحقائقثمة

هذاعلىوهو،اليهوديةالمؤلفاتفيجديداأمراليسهذا

ضبطمنالمسيحيونيتمكنلاانعلىتصميمهمنتيجةالنحو

.481("بسهـولةونحايلهماليهودخداع
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لاحلاالي،لهادسالكمبف!المولون،ذللثعلىعلاوة-2

دخلتدول4ولايسوروحان،بسهولةعليهاالاطلاعفر!ةللمسيحيين

.)94("نفهايوكمانبل،ثريراكانلذلكوانه،المسي!ني

ونحبولافيوناالبعضهيدعر-3

يلي:مما،401ط،شاباتفينقرأ

مجنونا،كانلقد:(ايعازرا)لهقالوا(الثيوخ)انهم"

.!بالمجانينيهتمأ-دولا

ومشعرذساحر-4

أنهأمخلصنا"عنيقال،"جثونولل!وث"المشينالكتابني

يلي:كاءصدسف

الربقال؟عنيوداوودازاحياسافييتنبأألم؟يسوعوقال"

مماثلةوبطريقة.)05(الخ...انجبتكاليوم،ابنىأنت:لي

.)51(يمينيالىأجلس،لسيديالربقال:2خرمكانفي

يمينه،الىوسأجلمىالسماءفيالذيأبئالىأصمدأنا،الان

لن،)،(يوداسيا،لكنل!.عينياثيأمسراه!او!ذا

الاصميسوعلفطثم.)52(ال!اميالمثانذلكإداأتبلغ

رياحهبتحتىذلكيفعلواستمر،"+7+)"للالهالعظيم

ولر3!4الميحخانالذييوطيالاسخريهوذاهو("،)
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الله،اسمأيؤابوداسولفط.والسماءالارضبيرفعته

المواءحولالاشنانعاموكذا...الرياحرفعتهمماثلةوبطريقة

ترديدإلىداسيوبادر،-ينئذ.المتفر-يئا؟ذهالوصط

.الأر+سإلىبهيدخوهوبيسوعممسكا،الالهيالاسملفظة

قتالبينهمافنثصب،يوداسدنجكلبدورهحاوليسوعلكن

دضالنىاية!يفوزلنتهايوداسباكدعندماو.متواصل

نجسا،وجودامعاأصبحاوهكذا،عليهبال-،يسوخأعمال

الالهيبالاسمالتلفظبامثا-ايعدولم،الارضعلىفسقطا

."ن!سيهمايغسلاأنإلى،جديدمن

إلىيؤمنرناذيناإ:كأوكاناذاعماالقول)53(أستطيعلاانني

.ئاءالرأمالصدررحابة!ة-تحون،الاضاصيلبتلا!بعيدحد

لىالمقد!بيتفيانهروي،ذاتهالكتابمنموض!!2خرفي

علونقشت.)54(كوبجاالبطريركبالزيتعليهامتصغصخرة

اؤصانأياصتطاخواذا،)55("ولكلأث!)"الاسماحرثالصخرةهذه

لذلك،.العالمهدمممانه4فبا،الاحرثهذهلةظيقةءأ/يتعقمان

عمودينعندكليينووضعوا،انساناييتعلمهالاأنيجببأنهقضوا

الاحرفتلكلفظأحدتعقماذاانهبحيث،المقدسبيتأمامحديدت!

نتيجةالاحرففينسى،المقدسبيتمنخروجهعندالكلباننبح

ببتالى)ودخليسوعجاء":دلكبعدومرؤي.المفاجىءالخرف

،فخذهلحمشقثم،رقعلىودؤنهاالا-رففتعقم(المقدس
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(5(")6الالهي)الاسملفخ!لانهالجرحأاضأاقدو.هفاكقالرأقصعةآاةحىو

5--وكما

المقدسةنيمةالركلمات)ي!أبم)،1(تسانهيدركرآسفي

:!،ا،+ا!!ر،ائ!))(

."كارئةأيةبمنزلكتحل-لى!11

:ابثكاتعا!!ر

الذيالحدإلم!طكثيراامحصعامهتابعاثرلاابنكرث!لغلمما"

."يالاءصكيسوع.زبافيسب!سلنكهتهعاىيقخصي

،الطعامهذازممهةعلىهق!اصاو-كث!هـاا!عا.،)ا،رءهات

بنفسهيلحقالذتياوالسب!ةالاضلاقدتيالضصءااكلبهيضرب

صراحة.بذلكتالاضريئنت!روثنيةاواوأصقةالمرفييسقط.كأاو،اعار

.صضذلط-6

يلي:ماأنةر.()ل71))تهذاينءثيدرسااسا!ءرفي

.1(ها-مهاواسرائيلوافسد،يسوعش!!ل:011،ا".اصال"

.جغ-مفارردزوت-7

كبي!ةماتيسوخان،()لأرا،110111ححارزو"كتابقيولي.

النافقة،والحصيرالكا،بتأ!حيث...ااصشأ.!ةكرصأبإفنر
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،)57((الاتراك)اسماعيلوأبناء(المشحيون)ايسوأبناءوحيث

والنجسين،المختونينغير(اللهقاتلكم)وءمدالمسيحإلىبالاضافة

.)58("..معامدفو؟ونجميعاهؤلاء...النافقةكالكلاب

اتباعهقتلهبعدماك!لهمعبود8-

ل!طهـ"!40!عء3ارازفوداا!كتابهفي،داردزا.ألجورجيقتبس

كتابعلى(ميمونبئموصى)ميمونيدستعليقعنالتاليةالكلمات

:(3.3)"آكاومهيلكوث9

مقاطعمنكثيرئيوأتباعهالناصرييسوع31ئذكر"

لشىبأنيؤمنونالمسبحببنانإلىيشاركا،"النلهود"

ايرناهشيزوك"كتابفي،جانبهإلىآخرالهمنهناللث

،63لفصلا-لاولاءبزا،(90)5ا*)م!2لماطد!ولولول"!

،ك!3!،أح!2(أأ!رفىا)5هذاعلىنابرهاالمسيحيونثةيم9:نقرأ

فيسيع!موناليهودبأنشهدالنيانلاحظوا:ويقولون

و!و،وقتلهالميستاهصلببسببويبكونالمقبلةالسنين

الناصرييسوعيعنيانهعلىوللبرهنة.اليهمبعثالذي

يستثهدون)؟إ(،والآدميةالالهيةالطبيتينكلايملكالذي

كابكوهثم،طعنوهالذيناولئكراقبوا:اضاليةابالكلمات

."مات)ن،البكرابنهاالامتب!كط

وذلك،يسوع""بعبادحهمالمسيحيونيأثميثبتكمانميمونيدسيحاول

:6(0)")4!ك!1(ث!)8ط؟هط+أطكل!ءاح،"ميلاضيم"هيلكوثكتابهفي
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حرمبناءأعادصولو،نقذهاا)يالاعمالجميعفيءتلو)ا

اثمتتة،اسراثيلقبائلجميعشقثولم:،موقعهفيالمقدس

ذلك،يفعللمإنلكنه...الميسساهبالتأكيدهوسيكونعندثذ

ناالقانونانبأناالذي،الميستاهليسذاكاذفهو،وقتل

بيتحكاممنوالمستقيمينالمخاصينكجميعانه.ننتظره

إلىورفعهوباركهالربسهقدوالذي،ماتالذيداوود

1(ولول!!قيلكا،يئلاكثيرليثبتبل،آخرمصبببلا،أعل

يخفقونسوفعلبهيعطفونالذيئبعضهمو:!أ!ر35)

متوازبشكل!ارتهمواثباتأنفسهموتبرئةالامتحانئي

تنبألقد.بعدمجن.لمالمحددالميعادلان،الميعادنهاية-ى

الميح،هوظنهالذيالناصرييسوعبظهوكأأرضادانيال

ولل؟+ح+ح!4آه:مجلسبقضاءالموتإلىبهوقذف

سوفشعبكوةوسار...:(ء+أ،3،!")حح14كلأ،4!!)

.يبضقرضونلكنهم!الرؤيال!-سيخ،أنفسهميمخدون

جميعقالنجواوضحذلكمنأبسطيكونأنيمكنالذيما

،الخلاصلم!انجملو،اسرائيليحررسوفالمسإتانالانبياء

هوكانل!4.قوانتهاويعررالثشاتمنشموبهاويشفي

استكانتهاثيأيضاالسببشانو،اصرائيلدمارفيالبب

الجزءض!فلكا!تغيرالقانونانحى،والذلاضثتتاالى

طبعا،،احدلا.آخرالهبعبادةالعالمسكانمنالاكبر

أماليبنا.عنتختلففأساليبه،الخالقهدفيكلهمأنيستطيع

8؟



أن!ثأه،ما،وبجهدتدريجياالناصريبسوعأنثأهماكلان

لمجيءالطريقيهيةاف-ا...(المسلمون)الاتراكبعدهمن

لخدمة،سواءحدعل،كلهالعالمويفية،الملك-المسيح

لكلطاهرامدخلاسأفتححينذاكانني:قيلكا،الرب

.61()انسجامفيليوسجدث،الرببا-مدشفيا)كطالثعوب

المسيح،علىبالثناءمئطمالومكلهالعالمان؟ذلكتمكيف

ذلككلانتشروقد.العثرالوصاياواطراءالقانونوتمجيد

اجسادوملأالدنياارجاءأة!ىحتىوالاطراءوالتمجيدالثناء

بعضهامعالآراءالشعوبهذهوتتبادل.وقلو!هاوئنيةشعوب

الوصاياانيقولفبعضهم-أتلفالذيالقانونحولبعضا

منالحياةطتتلكنها،مأيؤمفيصحيحةكانتالعشر

عظيماساثمةانيقولونوآخرون.موجودةتعدولمأوصالها

افشىقدفذهبموان،ظهرالملك-المي!ياهانلي،حرلها

ويختصر،حقاالمسيحيجيءحينانهيخر.العظيمالسربذلك

وسيظهر،سيتغيرشيءكلعندثذ،وئمخدأعلىإلى2وير

.اوعقمهاالامورهذهزيف

يلي:مانقرأ،2(ءاه+)ط?9زاراهداهابهوكرآس

الوقتفيالرجالندخالت!الاسبابعنالبحثالمهممنا

البعضيقوق.للاعاروتأجيرهابيوغمبيعإلىأيضاالحاضر
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--يؤلا:تويىيفتاكثنجاءلانهيثرعاآجاش7عملاهذاان

فيولا(اسرائيلأرضفي)هنالايهوديلغيربيتةاحا-كم

يحمل!ىوفهذااليهوديغيرانالمفهوممنلانه،آضرمكان

تأجير(لليهودالهميجوز،ذلكمع.البيتإلىوثنامعه

منانهرغم،وشةالمفروءرفهمماشيتهموحظائر3اسطبلا

أيضا.داخلهاإلىأوثانامحهمسيحملونالاغيارانالمفهوم

خمكوقفيهمكانبينالتمييزعليناأنههوالسماحهذاسب

ارقةيهيتركلنآضرمكانوبينةدائمبشكلليبقىاليه

ناوبما.شرعاجائزالتاجيرالاخيرةاتالحاففي...الابدا!إ

أوثاخهميحملونلا،وسطهمفيااليونعيث!الذيئالاغيار

لبعضبل،دائمةبصورةهناكليتركوهابيوتهمداخلإلى

ولا،آخريبالىلااوالبيتفيأ-دهميموت-فقطالوقت

فانه،ذلكعلىبناء...-البيوتفيدينيةطقوسأيةيؤديان

."تأجيرهااوبيوتهمبيعلايهودثرعايخوز

صلب-01

الفصحعيدليلة(في!)؟صليبعلىبشنقهحقيرةميتةلميئفقد،أخيرا

وعقوقه.جراء4علىلهءقياإاذلكو،(اعلاهرأيخاكا)اليوودي

الصليبعنملاحظة

اصليبا")ءباشربئ!كلمتماثلةكلمةاليهوديةالمؤلفاتفيليس

بالموتعليهمالمحكومأولثككانالذي+الصليب."المسيحي

07



وفد،"ولء،تو9!ثازوالعبرالفيئبقيينعندد"عي،عليهئصلبون

والوناناليهودابجدياتإلىبحدفيمااليهوالاشارةالاسمهذاادخل

بالأسماءد"عيالمسيحيهرنجقهالذيالصليبفان،ذلكمع.والرومان

التالية:

صورة-ولفى+،أ،ء3زول)!،،!!+اتالوىهاتسوراث-ا

.)62(شنقالذي

كأ.و،احلبا-ول111ايليل-2

فطالصليبيوند"عيهنامن.شبح-3+ولءاعتسيابم-3

ايئ)أح*اء3+3ثأتسالميريم"باسماليهـوديةالكتب

.(+)ح3ء*ا!ك!+تسالمبر

،والسداةاللحمة-3ة،ءهأح"طء3?كلأفبريبضيتي-4

الاقمشة.فن.صناعةمن

الاشعاعاتأهميةبشأن.نجمة-"؟!"طه!كوخاب-5

النجمة.عنتنبعثالتيالاربعة

.منحوتقو،تمثال-ح!3ا!ابيسيلا-6

فهي،(اليهوديةالمؤلفاتفي)الأسماءهذهذاكرتاينمالكنه

الفقراتمننلاحظانيمكنناكا،حقيرشيءأياووثناتعنيدائما

التالية:المقتبسة
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:؟حء53*!ة!،أظ8؟113شاهيمايشاورفي

فييحمل*ولطكهـ(آكوم)صيحيايصليبهوديالمفىاذا"

توجبمرحلةإلىصلاتةفيالاولصلوو،(صيبا)نجمةيده

ناواجبهمنفليس،قلبهفيلتهخشوعاركوعهالضرورة

."صورةأمامسيركعانهلهبردا)ن،ذلكيفعل

:س!عهأ?!2.501دياايررفي

او،وثأمامشظيةيلادقيقدمفيانغرزتا!وحتى!

واجبهمنليسفانه،الو!ذإكأمامنقودهمنهسقطتاذا

يبدولاكي،نقودهلاسرداداوالثظيةلانتزاعبنحنيان

جانبهأوظهرهيديرانعليهبأسلالكن.الوقيعبدانه

."الشظيةللو!ويننزع

بدرأنمكانكلفيلليهوديالممكنغ!رمنكاناذالكئه

:ء53)!!ح!؟ء!،+!3يليبمايتقيدانفعليه،النحوالمشاراليهعلىظهره

بضعرنكهنةاوامراءأمامالفبعةاننزاعاوالانحناءبجوزلا5

التنتهيجب،ذلكمع.العادةجرتكا،أرديتهمعلىصليبا

مثلاهذاءا!نضرب.ذنكفيالعيبإلىاحدملاحظةإك

نقودهمنءبثييرميأن()اليهوديالمرءيستطيعانهبالقول

الامراء)مرورهمقبلليسردها،ينحنيثمالارضإلى

انتزاعاوالانحناءجمرزالحالةهذهفي.أهامهمن(والكهنة

.!أمامهمالقبعة
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حوليمتدوصليبمبخلصلإلمببينأيضامختلقتمييزثمة

ليىبينما،ثوانهعلىالاولإلىيظر.زينةاوكتذكار،الرقبة

،1،1.141)ء!ء+،دياايورفي.كذللثالثاقييكونانالضروريمن

يلي:ماجاء

،كوقتعامل.،أمامهايركعونالتي،الصليبصورة"

السداة"فان،ذلكمع.نحطيمهايمحتىأبداتستعملولا

العضق-ولطؤقتاذا-الصليبضكلأي-أواللححة

.أاستعمالهاوبالامكانكوقاليهاينظرلا...كتذكار

التصليب)الصليبشكلعنباليدبهايعترالنيالايماهةان

الاصابم"يهودياتدعى،بهاأنفسهمالمسيحيونكيبا!التي،(باليد

.)63((ءولأ"ح4حولأ؟وهينكهينك)"وهناكهنامتحركة

المسحتعا)تم-الئالثةالمقالة

سوىش!ءتعاجملايستطيعوالوثنيالمضقلانالطبيعيمن

العقلعلىويستحيل،السايمالتفكيريعوزهمااللتانوالهرطقةالكذب

ادراكهما.

ا-كذب

:)!6(زاراهابرداهيقول

إلىيدعورجليبتدعهاكاذبةتعا)يميثبعالذيهوالناصري"
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.!للسبتالتالىالاولالومفيالعبادة

2-هرطقة

الىاشارة!).طل!(!17)ث!هء30+نفسهزاراهافيوداهفي

هذاجابمساننعلم27(را)قليلوبعد،ثح*!لجايمسهرطقة

:يسوعارني-وأحدسوىيكنلم

الذي،يسوعييحوارأحدهو،سيخانايضجايمس..."

."الاولالفصلفيعنهتحدثناانلناسبق

هو.بعقيدتهلا،يسوعبعقيدةيئشتركانجايمسلكن

.الادراكمستحيلة(نعا)يم)-3

النقطةهذهيناقش)64("122*+ه"حثهاثون.نير"مؤلف

التالي:النحوعل

أحدعلىيهودفيضربكاذا:هوالمكتوباديحيينقانون"

أقيئي،لهتردولا،أيضاالاخرخدكلهادز،خديك

:("ح)كلأك!27)أيضايقولو.)65(الصفعة،حال

يكرهونك،الذيئمعالمعروفاعمل،أعداءكاحت

يضربكلمنحنى،اليكيسيئونلمنوصل،لاعنيكبارك

معطفكلكيأخذومن.الاخركخدلهيمقدخديكأحدعلى

متىفأنبهدهذاتهالثيء.الخ...سرتكأخذمنتحرمهلا
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علىيخافظمسيحيأيأعرفلملكنني.0،أح(.ك!.كلأ)33

عتمهمابموجبيتصرتلمنفسهالمسيححتى،ألقا!ونهـذا

انهنكتشف(ل80أول،أء0!أأأكلأ*.7)22ففي.هاةير

الاخر،خدهلهيدزلم،وجههعلىيسوعأحدهمضربحت!ا

تضربني؟لماذا:وسأل،الصفعةهذهبسببغضبانهبل

:نقرأطح(.!أأ،**7)3"سلاساأعمال"ثوكذلاث

لم،فمهعلىبولسبضربالجميعالاعلالكاهنآمر-3يئ

اللهيقربكسوف:قاثلالعنهبرل،الاخرخدههذايدر

للاصاسمومهدلمعتقداضهممناقضهذاان.الخ...بقوة

منيسوعقانونبأنيتباهون3لأ،دينهمعليهيقومالذي

نايمكنالذي،نفسهبولسكاناذا...ادراكهاصهلا

،يسوعوصيةادراكيستطعلم،يسوختعا)يمممفذانهيقال

الاخرين!؟تمنذلكعلىيئرهنانيستطيعالذيذافمن

."؟معهعاشواالذين

يمكنلا،"الرسلأعمالو"!الاناجيل"لديهمن.فان،ذلكمع

لمنالآخرالخدموايقدبأنلاتباعهالمسيح!مرمعنىمافهمفييخنهقان

،ذراعاويدبقطعأتباعهبأمرآخرموضعفيانهطالما،يصفحهم

معرفةعلىالذينيهناكليس.ثحرؤعونهمالذبئأولئك،أعينوفقأ
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الحقدوحدهما.بحرفيتهاالاوامرهذهيفهممنالمقدسةبالكئبأقل

،يسوعفبهعاشالذيالعصرساداالنذان،العمياءوالجهالةالعميق

هذهيستخدمون،اليومهذاحتى،اليهودلم...تفسيريستطيعان

.)66(؟المسيحيسوعتعا)يمقدهرمنل!المقاطع



الئافماالفصل

المسبحيؤن

الفصل:هذافيدراستهايجبأمورثلائةثمة

.!التلمود!فيالمسيحيينعلىتظلقا)يالاسماء-ا

منأنهمعلىأالتلمود"يصؤرهمالذينالناسطبيعة-2

المسبحببن.

الدبنبة.المسبحببنعبادةحول"النلمود9لهلةوما-3

على"التلمود"بظلقهاالنيالاسماء-الاولىالمقالة

المسيحيين.

اسممناسمهمالمسيحيونيستنبطحيثلغاتنافيالحالهوكا

+ر*3،0*نونسربمباسمالنلمؤ9لغةفيبدعونالمسبحببنفان،المسي!
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فيالناصرةمدينةمن-الناصرييسوخإلىنسبة،ناصريوناي-

يستعملهااخرىبأسماءكذلل!يدعونالمسيحبنانغير.-فلسطهيئ

مثل:،أيضأيهودغيرهممنكلعلللدلالة"التلمود"

ط!40"ططهـث!ءعء2زاراهابرداه!

*ول؟ل!آكوم!

ء4؟؟هاداولولأايليايماوبدي+

اي!ول*امتيم،

ث!طه*ول)3نوخربم!

ل!4*هايدوم،

س!+*كهـ3،س!ع?ي!2ريشهاآم"

ك!15+يمغو!

!طهـامم!5ع5ك!)*!يموبيقورا*

3؟،لما!+ايمثركو3؟

فان،هذاوعل.وثمية،غريبةديانة-زاراهابهوداه-ا

-زاراهابهوداهاربدي:هوالوثنيةعنالتلموديالكرآسعنوان

ماوهو،الاوثانعبدةيعنيهذاابيوداهانوالحقيقة.الو!عبدةاي

نفسه:"التلمود"يوضحه

يكنلم(ابراهـيمأي)ابراهاماناويشهديأفطنمروددعوا"
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.،51زارابهوداهءندخادما

ديانةلا،غريبةديانةبغدوجدتقدتكنلمابراهـيمزمنفيلكنه

كانمماكلاذ،(المسيحيين)يإنالناصرديانةولا(المسلمين)الاتراك

طبحاالوثنيةإلىافةبالا!ةالحقاللهعبادةهوذاكاذسائدا

:14؟أ()ء82فاتاتيقول

51ابرداننعرفأننستطيعكيف:الرابيآكيباهقالا

يقول؟بهيتصلمنكليلؤث،النجسةكالمرأةهوزاراه

حيض-رقئطرحكابعيدائطر-ونسوفاخهم:از-يا

."بعيداامض...لهايقالو،المرأة

منالاوثانح!ناعةإلىأشير،المفطعذاكمنالاولالجزءوثي

والفضة.الذ!

اليهودانمجلاء(ميمونبنءوصى)ميمونيدسالعالمأثباوقد

!بيروش"فيقالاذ،زاراهابموداهالىنظرتهمالمسيحيينإلىينظرون

:78()ح

...يسوعيتتعونالذيئهما،صيحيينانمفهوماوليكن"

ابهوداه...وثانعبدةفكلهم،متنوعةتعاليمهمانومع

.!زاراه

الاولىالاحرفمنالكلمةهذهاستخرجت-كوم-22

7!
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4"!هح!!!هكل!الوثمازيوكوخاب!يمبدياو:التا(جةللكلمات

وهكذا،.والكواكبالنجومعبدةاي-+اي!،)ىول؟ها!22ءثيما

لجمبعح؟،ا،ولحك!حا5الاغياراسممضىفيصااليهوداعتمدفقد

الكتبفيالانآكومكلمةفان،ذلكمع.الحقالالهيعرفونلايئالذ

وذلد.ا،سيصونعلىئطلق،2روخشولشانفيخصوصا،اليهودية

التالية:الفقراتمنجلى

صليبايستعملونالذيناولئكيدعى(8.113)ئمشااوراشفي

النجومعبدةاسم،يطلق(أ!25.148)دياايوروفي.كرم3

الجديدةوالسنةالميلادبصيىييحتفلونالذيئأولئكعلىوالكواكب

:أيامبثمانيةذلاثوبعد،(الجبلاديةأ

بعد،الحاضروقتنافي-ى،آعومإلىهددقدتاذا"

."الخ...لجديدةابالسنةنهايدعوالتي،الميلادعيدمنأيامثمازية

المدلولالاسمهذايعني.الاوثانامخد-ايليايماوبدي-3

ففي.الاسمبهذااليهودغيريدعىماومحميرا،آكومللاسمذاته

:نقرأ،21(5و5)،المثالسبيلعل،4ئجشااشاور

."الاوثانعبدةي!صالذيالبخورفوقالمباركةتعلنلاانيجب9

عبدةهناكيكنلم،آروخالثولشانكتبالذيالزمنفيانهالا

.اليهودوسطيعيشوناوثانخدامولا()آكومواكبوال!للنجوم

باسمالمعروف)آروخالولثانعلىالتعليقمؤلففان،وهكذا

الذيا!5أ33ولح383كاليسخنسي!ابيالر،(ابراهامماجين



رقم8ملاحظتهفيالمثالسبيلعلىيقولت1775صنةبولندافيمات

فيماعملباتماميسمححيثأشائتماوراشمن244المو!وععلى

هذهمدينتنافيتساؤلثمة":(الآكومأحدبمونة،السبتيوم

الوارعيكتسونالذيئ،والكواكبالنجومعبدةاجرقيمةحرل

.)67(!السبتيوميعملونحينما،العامة

يحتفظونالذينأولنك"التلمود9يعتبر.طقونالمهر-يممت-4

:(!116)الشاتاتيقواطهكذا.طقين!رأاناجيل9تسمىبكتب

غيلائيونافينباسمالمتيمكتاحلملا3مابرالرابييسمي"

يدعونهالانهم(،السريرةالمجلداتطهـ)7،احاح+هأ!ا

."...اناجيل

ارعزابناةكااراثت!دثحين.الاتدو.؟ون-ابدوم-5

ووضحدثانتهغترالذي،كونستانتينالامبراطورطهـعن6ولحء3-ءول

:قال،راينهءلىضلبالذكلطصورة

.أالايدوميينبمملكةروماشميتفقد،عليهبناء...ا

4ء!هاكيماشكل!!+كادمؤلفهفيببشافيالراقيكتكذلك

كلاس!*!س!ث!(هم02.1!،هول)5ا!!"،حث!.لأ*لأا)71)

:لثتمو

بالايدرميينا(وهنالكهنا)أصابعهميحركونالذيئيسى)

.(صليببشكليومئوذاىالذيئ)
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حها:.اح4ازاحياكلماتعلىبيشا!الرابتيئعاتقيفةالطربنفسو

همهؤلاء":قائلا،!الخنزيرلحميأكلونالذينهؤلاء"

،"المسيحيين"كيمثئالرابييسميهم،اخرىناحيةمن."الايدوميون

3!الاأ!*ا"حايثموآشيماما"مؤلفهقي،بينيلابارابيالريقولبينما

أبناء،الرومانهمالناصريون":(364)أس!أءول"س!3

."ايل!وم

هرمنكلايضااليهوديدعو.شهباو،عرق-غوي-6

اياهغويهوديةغرديانةكليسهونو،زهح!غويباسميهوديغير

الاسمهذايطلقون،جداالنادرومنالا،يانبعضفا."ءزه!ا

اليهودغيرعلىالاسمهذايطلقماوغالبا.)68(ائيليينالاصعلى

،)96(الوثينةفيتبحثالتياليهوديةالكتبتسحيماوكثيرا.والوثنيين

طبعاتمعظمانالسببلهذا.ءويالمفردالاسمبذلكالاوثانعباد

متجنبة،عمدعنغويكلمةتستخدم)07(الحديثةلماالتلمود"

.اليهودءيرعلللتدليلالبديلةالاخرىالاسماء

المسيحيينيدعواليهودلم،اليهرديةاللغةفيانهتماماالمعروفمن

ذلك.اليوودينكرولاولرههـ.غويمباسموسطهميعيخحونالذين

شيئاتعنيلاالكلمةهذهانالعامةمجلاتهمفيأحيانايقولونلكنهم

المؤلفةالكففيتماماذلكعكسنلاحظلكننا.)71(شريرااومؤذيا

65أشهولح"شأفىهاتيشباتشوشيننط!بهدهذلكمثال.العبريةباللغة

فاسد:بمعنىءوياسميستعملحيث،34(ر22)ا+*ء+3!9"أء3
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هم،عقائدهمعنوالمرتدون)72(والابيقوريوناصلونة"

."الغويممنالأسوأ

الاسمهذايستعمل.الاغراب،الاجانب-نرخريم-7

عا!يطلقفانههذاعلىوبناء.تثوداليسراالذيئجميععلللدلالة

بن.لم!بصا

يقول.البلهاء،الفانيةالحياةعالمسكان-هاآريتصىآم-8

يطلقلا(الي!ودغيرأقي)الا%رىالهروقشعوبان)73(البعض

المتحضر.ءيرالبسيطالشعبعلىفقطيطلقانما،الاسمهذاعليها

ففي.القضيةهذهفيللشكمجالاتدخلاطذلكيمتفقراتثمةانهغير

خ،01ثهم!2،*!-8ازراكتاب،لأ)5+3شا3ول،حاع!المتهدسالثتاب

يوثنوخر)اجنبياتزوجاتلأنفسناواتخذنا،اللهخأخطأنالقد:نقرأ

الحياةسكان"وتعبير.ا)فانيةابإةعالمسكانمن(؟،315،أطه،4

:(!أ25)!زوهاريوضحهمابدليل؟الوثنيينعا!ايداطهذا"الفانية

74(.)"الوثنيونهم،زاراهداهابهوبدى-اوالفانيةالحياةعالمسكان"

غيرلالربان.ودملحم!ثهكاحم!!3*ء4!كلأاغيداباسار-9

منيتمكنوالن،الجريمقرارفيالهلاكعليهمكتبتالذالروحيين

بصفتيالمقصودونهمينالمسيبانوالحقيقة.اللهمعحميمةصلةاقامة

كتابفيجاءمابدليل،(بالروحايمانهملعدمتكريسا)والدم11

:للصلاةيودي
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مبارك":القولتستطيعمثقفح!يمبمسيحيالتقيتكيفما"

علىحكمتكوزعتصتيا،الكونملك،الربأيهااسمك

الح.."ودملحم

مملكةيعبداناللهيايسألون،اخرىصلاةممةمماثلوباسلوب

هذهفياللهيسألونكا.اخرهإلى...والمي!ياهالياسويبعثداوود

حاجةفاأواثكولاحتى،منهيقاسونالذيالفقرعنيبعدهمانالصلاة

معهم،يتعاملواانولا،وا)دماللحم(أصحاب)منالهباتلقبول

.)75(منيمتبرواضونيتقالاش

هـذايطلق.يونشالابيقو-طأ"ول3030*ايمزابيقورو-01

لئلىأوإلىبالاضافةو،وأوامرهاللهتطيعونلاالذثتجححيععا!الاسم

فياحكاماخاصةبصورة،مكسوناحذيئاأن!-.كماليهود..جميعا

هـؤلاءكاناذا،اذن،ءظثء4الاثامت!هـن؟؟م.)76(الا؟انؤضهايا

...!مسيحيينالآئمون

فيالسامراإلىنسبقي)سامريون-+أ"(ول!أكوزبم-11

منالكثيرهنالاثانوبما،يينسامرأيهناكيعدلمانهبما.(فلسطين

الثكيمكنفهل،ا-امري!تاعنحديثةيهوديةكتبفيالايضارات

؟المسيحيونهميينالمتبأنذلكبرمد

هؤلاءتسميةقضيةفيبوضوحنلاحظأنيخب،ذلكعا!علاوة

غيربشكلالاسماءهذهتستعملاليهوديةالمؤلفاتان.اليهودغير

يبا.تقرالكلماتولنفس،ذاتهالثيءعنتتحدثحينثلىومثومميز
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بينماغوقيكلمة(؟25)زاراهابهوداهكرآساصتعمل،فمئلا

.+،ح!ححه،(ا)2.53وخ3رلانيشوفيالمستخدمةهيآعوم!لاصة

واستخدم،غويمكلمةاشعصل5(!ا)!مخ01أإأ!أاا)1ثريراممنكير

استعملبينما،محوآكلمة(أ(81خ)لا)،5++د!ا)راخجيها.وت

توسيثتاستخدمفيما،ايليايماوبدقيكلمة()!دىزاراها.!وداه

ث!!)45طهـحط.!30!)حاح،ا-16ءكل!صوثينبدقياوواستعمل.يمءوكلمة

السلايخةالطبعةن)3!ا)ااول!يأكوتيكلمةالظ-قية(481!+)طهمة

يمكن-ذلكعاكماالأمثلةمنجداكثيروهناكا.ءوآكلمةاصتخدمتمنه

بها.الاستثصهاد

،الوثف؟!صفة.ايمونيدسيطلق،ي!الههـثنية"ءنكتابهفي

بدياو،كومآتيمغو:التاليةالأسماءصحابأجميععا!طتمييزبلا

الح....ايليايمبدياو،يم3كوخا

المسيبينعن"النلمود"يئعئمهما-الثا!يةالمقالة

الديانةلمؤصبالنسبةاليهوديعتقدهماالسابقالفصلفيرأدأ

3معتقداهيهذدانلماوصاإ.ايى!هنيحتقروهمحمورأينا:اطسيحيةا

تكوينيستطيعونانهمنتوقعا)،المم!نمنةلمبلىةالمجال!ذافي

ممامقتأأكزلاشيءانوالحقعقة.إخاحسرقيابوخاتباععنأفضلرأقي

عنهميقولون.فهمالمسيصينعناليهودهـؤلاءيقول4عماتصورهبمكن

،()الملمينالازراكءلتالىؤأكئر:3وأ!الناس"ننوتأ؟!ىو*إثنيين
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يستحقونلاعمابل!ثطكالغا،ةالقذرالحيوانات،الفاسةين،القتلة

لتسميتهمأهلانهمبل،آدميةبأشكالبهائمفهم.بشرايسمواان

من.أسوأانمبللا...كلاب،خنازير،حمير،بقر،ببهائم

س!يطايخاجهيمي،اصلهمةالبهائممنأردأبطريقةيتناطون،الكلاب

،المماتبعدالجيمفيتعودالشيطانوإلىالثيطانمنتو)دأرواحهم

.حيوانعنميتصيحيجثةتختلفلاوانه

ثنيونو-ا

اليهوديعتبرهالذي،الرجلذاكتعا)يميتبعونالمسيحيينانبما

الواضح،منفانه،كاله(المسيحاي)يعبدونهنهمابماو،ثنياوومضلملا

وبينبينهماختلافولا،وثنيينبتسميتهمجديرون31،سبقمما

عقموهميئالذ،المسيحميلادقبلوسطهمفياليهبردعاشالذيئلثكأو

الممكنة.الطرقبكلافناءهم

هوكا،المسيحيينعليطلقونه!التيالاسماءقيتماماواضحوهذا

اسمحملوايئالذجميعانعكهنتبرالتيمايمونيدسكلماتفيجلي

الكتبيتفخصانسانأيويستطيع.)77(وثنيونهممسيحي

والابيقوريين،"والكواكبالنجومعبدة"عنتتحدثالتياليهودية

وطبعا،وثنيينيعتبرونهؤلاءبأنيقرران...الخ...والسامريين

"المسلمين"باسمدائماالاتراثويدعى.المسيحيينغيربهمالمقصودليس

.!الوثنيين"باسملا
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.()المسلم!تالاتراكمناسوأالمسيحيون-2

:(،أح،حر)ماخالوثهيلروثحتابهأبنيدس.يمويقول

يا؟)78(،ءضحؤليبغرلدنمنزبيذشربمسموحاليس"

الفائدةبعضنيليخوكألكنه،إصبعةانوحتعا)يميتتعمن

،وحدهالنبيذح(المتحوليبالغرتركاقي)4حتريخوز."ضه

المجالهذافيمسموحبهاالعملذاتهااقاعدةوا.أمامهوضعهلا

.(مثلا)كالاتراك،وئنيينليسواالذيئالاغيارجميعح

انهرغم،نبيذهميثربأنلليهوديءوزةل!،ذلثمع

ابيينالرأفضلجميعان.الر!هيةنمنثعتهاستخدامهيتطيع

وثنيونهمالمسيحيينانتجال!ضه.واعدالة!ذهءلىمتفقون

."ال!ثخصيةللمنفعةنبيذهمااستخدا-ىمجوزفلا

اغتلةا-3

:(!22)زا!اهداهسوا.فينقرأ

."الد.،ءاراقةمدمنو3لأ،الاغيارافقيملااناليهوديعل"

:(2.153)دياايوريقول،مشابهباسلوبو

لا.ثم،(مسيحيين)حوماآيرافقلاأنائيليالاصعل"

."الدماءاراقةمدمنو

:(25ط)زاراهابرداهفيونقرأ

الاسرائيلي()فعليه،اصراثيلياءوقيرافقاذا:الرابيون"يعقم
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اسماعيلالرابتييقول.)97((الغوىيمبنإلى)يمينهإلىالسير

سيفا،يحملكاناذا:بيروكاأخبنا،جوشانانالرابتيابن

يحملالةويكاناذا0)08(هينهإلىيسيرا)بهـوديدعوا

الغويكاناذا810()شمالهإلىيسيرأناليهوديفعلى،عصا

يمثيلااناليهوديعا!،منحدرعلومنينزلاوتلةيتساق

وراءاليهودييمثيأنيجببرل،خلفهوالغويالمقدمةفي

لاكيالمقدمةفبيمثيلااناليهوديعلىانهذلك.الغوي

بقىكماليهوديالةويسألواذا...جمجمتهالغوييحطم

بعد،طويلةالطريقاناليهوديفليتظاهر،يقالطرمسافةمن

فيريخاإلىأص!،-ى:العاقلايسويعقوبأبوناقالكا

:اضافلكنه(حولح.!)أأ**كرأ-14)37عاحسير

."السوكوثعيديصفيعقوبكان

:()2.02ثا؟يماوراث!ويقول

آكوم!إلىاباتهبد(ا!+ط،أتاليث)معطفكتبعلاإ

نأأيضاومحرتم.ويقتلهالطريقعلىيهوديايرافقانمخافة

وحينقصيرلوقتالا،ييوديلغيرتعيرهاومعطةلمثتبادل

."منهيخثىمامناكيكونلا

ناةالز-4

:)؟15(زاراهابهوداهيقول

معالاغيارحظائرفيالحيواناتذكوريبقىلاأنيجب"
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كذلك.الاغيارنساءمعالاناثمنابواناتولا،جمالهمر

ولاةالاغيارا!رجامعالحيواناتاناثتنركلاأنيخب

رعياخ!م!حالخرافولا*نسانهممعالحيواناتذءور

الاغياربهيئجنيةعلاقاتأبلاقامةالمجالفسحيخبولا

أولئكرعايةفيأصفالالاندخلاأنبجبكا*والحيوانات

."اضجارةااوال!راءةلتعليمهمالاغيار

حظلأسهابتفسيرانجد،)223(ذاتهالكراسمنقليلبعد

فسحاليهودعلىحرمولماذا،الاصارحظائرفيالحيواناتتلكترك

:اليهودجواناتمعجضبيةعلاقاتلاقامةالاغيارهؤلاءأماما،جال

يشاثلانه،الغويممناليهودحيواناتاقترابمسموحغير"

لانهنمعايشنهاللنساءمسموحوغير.يضاجعونهاانفي

."شبقات

بقاءتحريمصببنعرف(،هم.1)؟22ذاتهالكتابوفي

:الاغيارناءمعالاناثمنخصوصاالحيوانات

جيراحمبيوتإلىاليهودغيرالرجاليأقيحإتلافه.."

فاالزوجاتمؤلاءجدونولازوجاخهممعالزنالاق!!اف

حظائرها.فيالخرفاتمعذلكمنبدلايزنونفا-3،البيت

فا:3طالبيتفيجيرا:3زوجاتتكون-.يخماوأحيانا

اصلرفانيحبونلانهم،الحيواناتبعالزنااقرافيؤثرون

."3نسامنأكزائيليةالاص
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،الغويمنرعيانإلىبالحبواناتيعهدلاأنبجبذاتهلاسبب

لمربيهم.الأطهالولا

نجسون-5

التالي:النحوعلىتجى"بالغويمكرنأسباب"التلمود"يقدا

من)يتطقروالمأنفسهمهمولانهم،نجسةأطعمةيأكلونلاحهم

:)؟145(شاتاتذلكفييقول.سيناءجب!عا!(الخطيثة

وحيواناترديئةأطعمةيأكلونلاغمنجتجسونالةويمذا،1"

."بطوناعلىتزحف

:22()دأزاراهثوداهائينقرأتمماثلوبأصلوب

.سيناءجبلعلىيئدموجويكونوالملانهم؟تجسونالغويماماذا"

ل!ش.النجأسةفيهاس!ت-واءفيدخلتحينالافعىلان

جبلعلىواقفيناستمرواحين،ذلكمنتطقروااليهود

،سيناءجبلعلى*الح!تذاكفي،الغويميكنلمبينماةسيناء

."يتطقروافلم

الروثث!شبهون-6

وينادونواحدمكانفيمعاأشخاصعثرةيصاياح!ت"

أقيأفان،ح!6504أ!"حقيدوشاهاو4483ء!ي،احيشقاد

...يجيبأني!تطيعتاليهمينتمييكنلملوحتئتمنهما



الصلاةهذهفييوجدلاأنيجبانهيقولالبعضلكن.آروين

."آكومولاروث

:"!كاء+هاغاه891(ر)48دياايوريقول

الحرصواجبهنمنالحماممناليهودياتالنسوةتخرجحين"

ذا.مسيحياونجسشيءبأيلا،أولابصديقالالتقاءعا!

بثيءالاستحمامبعدالتقتاي)ذلكفعلتاذاالمرأةان

تبقىأننفسهالوقتفيوأرادث،(!مشحياوتجس

."اخرىمرةتستحمودتعوانفعليها+مقدسة

بيورفينجدهاالنجسةللاشياءالتاليةالقائمةانبالملاحظةالجد!ر

:آروخالولثانعلتعلإقءنعبارة!وو،أ!لى3+؟ا،عميتيب

ط-،ككلب،نجسءثيأيرأتاذانفسهاتحممانالمرأةعلى"

ة(آكوم)مسيحي،الفانيةالحياةعالمسكان،حمار

."ومجذوم،-صان،خنزبر،)82(جمل

ءثائمهمبل،كالبشرليوا-7

:كا!(."78)يثوثكيريقول

وفوق،غويفوقزيتايصب.ن:هيالراتيينتعا)يم"

،للحيوانبالنسيبةيضرعيهذا.العقابمنيعفى،ميتةأجساد

صبانالقولبمكنكيفل!ش.)83(بشراليسلانه

أيضاهوالغويانمع،العقابمنيعفيغويعلىالزيت

19



هوماحسب،شرعياولاصحيحاليسذلاثان؟البشرءن

ول(2!)حا،أححبشرهمعايمرو-طغ،ةطيعيأنتم:،ممتوب

الغوبملكن،بشراتدعون،اذنثانتم.!لأأ***)31

."كذلكليسوا

ذلكمذتانهتقال،)؟7(مم!*؟!ث!؟،5ىاكأثكأاسفي

بالخطأ،انسانافقتل،حيوانقتلقصدانهحالةفيالا"يقتلالذي

."اصراثيليافقتلغويقتلقصدانهاو

:.225(15)شاهئجاوراشفينقرأ

واالآكومءنكانتلوحتى،جميلةمخلوقاتيرمن"

،الكونملك،المنابالر!ارةمباركة)ليقل،الحيوانات

."(الأرضعلىأشياءهكذاخلقالذي

البهاثمعنفقطشكلايختلفونهم-8

()هآ.)32254!علاث!ث!حا!+،ا،515تالبيوثميدراشيقول

الآكومانالا.اسرائيللتمبيد2د!يةأضكالفياللهخلقهم9

ليل(اسرائيلبنيلخدمةالخدمتهمهيوحيلإةلغايةخلقوا

اللائقومن.الخدمةهذهمنالتخلصيستطيعونلاوهم.نهار

بأشكالحيوانات(اساثيلي)ملكابنخدمةعلىيقومان

."تخدمهانعليهاانسانيةبأشكالالكائنةفالحيرانات،طبيعية

:!57()ء6ئمشااشاورفيجاءبماأيضاهنانستث!دأننستطيع

29



امعاءهالان،سقممنتقاسيحينماالخنازيرعاىاشفؤاذا"

حينماالآكومعلىأكزيشفقانفحرقي5لامعائنامابهة

.)84("هكذايتوجعوت

ناتاحيو-9

:ل!(4)را،))،زوهاريقول

؟وبقراا-صيريدعونثوالذطاوثانايعبدونثالذالناس"

"...اوحوبقراأملكانا:بمكترهوكا

4ء!"!+لأ+حظط،اشأ!ححاقف!اشقاد"ءكتابهبيخافافيبتيالراليرقو

وا،الافتداءأي-6اءاولحهـ.3غيولاهب!طمةبدءا-ا-الاوالفصلى

:13ءلمدط08رقمالمزمورإلىمثيرا،ئةالخطمنالتخلإص

:"...الصحراءفيفضاعإفابةامنا)بريالحنزيرخ."

الذثتثالعابدكأولئك(ثدنى)معلق،أا!عينحرف"

."تدلىالذقيلذاكتابعرنهم

:(.)*حلأفكستوربرليرقو

المحيحيينيعنيزهو(بريخنزير)هناالكاتبيقولحين"

حقليتلفونوكالخنازير.الخنزيرلحميأكلونالذيئ

ميحبالىيؤمنونوهم،القدسمدينة،اصاسيلنثا!

الكلمة؟هذهفيمعققءينحرف.أبضا"المدلى"

."ساقطونايضأهم،ثقا)تيالمسيحكبدةم3لا

!3



كيتوبوثعلىتعليقهئي،ول34)حايديلسالرابتييقول

:ها)()طث!،5؟أ،ث!،س!!

بالبهائماالآءوايفارنالنيداوودالدينيةالاناشيدناظم"

."الغاباتفياكجسة

حيواناتمنأسوأ-01

5،3+ه)ح،اح3!أ3!ول(أث!ح8)حأ)راشيايارشيشيلوموالرابتييفسر

!(ح،ولح!3!ك!أ*)21موءىقانون،الشهيراليهوديالمحقق

طرحهـ-!يجببل:الجريحةالح!واناتأكلبتحريمالخاص

،اظروجسفرفي--اءلماوفقااو،"طرقاتهمفيللاغراب"

:امملابا"طر-،1بب*(بأنه!أأ!ر)03،القديمالعهدأسفارثاني

كلبكلمةنفنهمأنجبهلترى...كالكلبلانه"

الجثث!تاتبيرافياكصلان.الاطلاقعلىر؟!كرفي-ها

أكثرينطب!هذا.أجنيمنتبيعهانيمكنكاو:يقولالميتة

قبولمسموحفهنا،الجريحةالحيوازاتأكلعلىفأكر

طرحهايم!شانهالمقدسالكتابيةول،اذنطفلم.المكافأة

قيالنرخرصتأكثرممحزالكابانيعاصكلكينج"الكلاب"ا

"..(اليهوديغيراي)

كالبهائميتناسلون-11

:توسيةوث)؟74(ينسا:كيدريقول
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."لاثيمةالجنيمكالجماخهوللغوىاالجنسيالجماخ"

:نقرأ(3را)بوثكيثووفي

."البهيمة!فكقيمةهيالغوىهـبق!يمةان"

صحيحا.زواجالي!المسحياخوالزاذيستنت!تهنامن

:)ء68(!لا!أول3،+ا،أحبموثقيدليقو

تتطيعموناثه،أول+:الراببيقولئجذلكنعرفكيف...)ا

مع...تي!يوذلك...الحمارحمناام!سث:تقرأان

."لازواجمؤهلينغيرأنهميتضححتامن.كالحمارشعب

:أنقر)8.44(ولح!اتااصأل!ء!+0رهيزايهيئفبو

خادمته،.تاو.(.سيحية)ابآكر!اوديتزوجاذا"

.4خاداواءوآأقدماذافانه،مماثل3صلوبمث.باطلفالزواج

."أيضاباطلواجافىفا"ديبيهرالزواجعاى

:أنهر11(.64)طهارزوفبو

ءلىالجنسيالجماخاقتصراذا!كاوالمد!:آتاإيااسايقول"

ححنامن.الحياةفييستحرأنللعالميم!شلا4فاز-فقطالوثفين

السمعةالسييءطؤلاءءالايفشىلااناليهودقيعا!اننتعتم

يستحيكذاكاذ.ضضصةبأعدادتناسلواإنلاغم...ينةالسار

!5



ضعارلىضجبونفهم.و-ودهم!الحياةفيالاستمرارعاينا

."أس!لملاباطل

يطاناكءبناا-21

:)1(زوهاهـ)؟28فينقرأ

الخ...الحقلحبواناتمنأيةمنا،ن1مكراأشدهيالافعى"

.يطانال!فمنقريبةوهي(ا.ممرأشد).18ءح(ح.3أ!أأأ)

الفانيةالحياةعالمشعبمنأي.(الحيوافاتجميعءن)

)85("-واءأغوتإقياالعتيقةالافعىلادأونوا!لاكم.الوثني

منهمالمسيحي!تانعلىهنةلبراليهوديتخدمهاحجةأفضلان

اليهودءير)86(فقافة.ءخوفينغيرا:3حقيقةهي،الثيطانجن!

ي!ضملبالختانلانه.العظيمالاميالالهأولاديم!مواأندونتحول

شكلان.المختوناليهودقيلحمفي-3ا،!،احا!4-اللهاسم

داليث-رفوشكل،انفهثقيفي(شااقي)13"حايش-رف

يظ!رولألةاثيحرفوشكلىةذراعهانحناءفي(الدالاتيا!!)أ)(ح

اذن،المختونينء!رالايخار.الختانبواعحمةاا)تناسابعضرهفيللعيان

لكلاناللذيئوداليثايشحرفيفقطهنالكاناذةكالمسيحي!تهم

اقي)فا:كم،هذاوعل.الشيطانتعنيالتي،3ح"ح4شيدكلمة

.)87(الئيطانابناءةبدابناءءم(المسيحي!ت
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وفيسةشريرة.أرهياإصبص؟تأرواح-13

والاخرىطيبةاحداهما،طبيعت!تخلقاللهانودالييتعا)يمتقول

على.تجسوالآخرصا!!راحدهماةشقينذاتطبيعةاو،شريرة

قشرةأقي-"!؟هأ)ح!كياجفاهيدعىالذقيالنج!،القصعيد

.يقالكا!المسيحبنأرواحتحدرتمنه،الوض!تالارضاديماو

:.1(311ء)هاروزفيأنهر

العالم.يوشخونالوثنيونوالناس،اذن،دممموجومنذ"

."النجىالقمنمخدرتارواحهملان

:)234(مم!ح+!عأخح)خ+++،+أهاتيليشايمبكفيأيضانقرأ

هيالتي،كيليفاهمنتتحدش(العاةص)تقياءالاغيراخأرو"

."الموتوشتتالموت

هوالنجسالقهذانث!أ(ا،6!وا/4)فىزوهارلناضريعرو

الميحبين:أرواحتتحدرومنه6الايسرالثق

الاصراقلمي!تتخلقاي-حياء!قيحلخلقالذقيوهو"

تأصتلكن.احهموأستتحدر.خهو-يمالعضبالرأبناءلاغم

من:اليعازرالرابتييقرل؟الوثنيينالاغيار:احأرتتحد!

تجسة.أرواحاأرواحهم.نجعلماوذلك.الايرانثمق

يحتكمنكلثدتسونانجاص،-صيعا.ذلكعلبناء.اعم

."جهم

7-التلمود79



المماتبعديذهبرنالجر؟اإلى-14

شخصاقييمنعو،جهنمبوابةعنديجلساهـيمابرانالثيوخيعقم

يم.الج!ترارفيالمختوزينغبرجصرتي!قطبينماةالدخولمنمختون

:(1)ء7ول33اح58!+))حثه،1ءث!خهاشاناشروشفينقرأ

."جىه!أفيقونغاروالخونةيونالابيقورواصقونالمهر"

وات4الاالميحيينمصير-15

ببغاريمالبغيضبالاصمالمماتبعدالمسيحييزأجسادتدعى

التحدثفيالمقدسةالكتباستضدمتهاالتيالكلمةتالث،3!!بمع*أ

تدعىالئيالاتقياءلأجسادلا.والحيواناتللملعوفيتالميتةالاجسادعن

المسيحيبأنآروخالثولشانيأمر،هذابنا?لى.4،حثرلأأثمتيم

عنبهنتحدثالتيالاسلوببنفسعهالحديثيجريأنيجبالميت

نفق.حيوان

:)1.337(دياايوريقول

يمكنكماكل.خادمتهاوخادمهوفاةبسبباحدا"تعرلا"

تتحدثانكلوكاتما.اة(فقيدكعناللهعؤ!ك)تقولهان

."حمارهاوتهبقرفقدرجلإلى

دفنتابأياملسبعةالناس!تجحتالميحيينواجبمنوليس

89



حبوانودفن،بشراليسوالأنهم،.وسىتانونيأءركاةأحدهم

.أحدايلوثلا

:6()!اأ)؟هثأ+!"ثاءأايبهاتوثيقول

بالدفن،(اليهودغير)النوخريممنالنجاسةتزوللا"

،وهكذا.بشرانتم،مرعايوتطغ؟قطييانتم:قيللانه

."كذلكلبسواالنوخريمبينما؟بشراتسمونفانكم

وعبادنهاالمسيحيةطقوسحول-الثالثةالمقالة

فمن!وثنيينباعتبارهمالمسيحيينإلىينظروناليهودانبما

وثنية-اليهودنظرفي-3عبادأشكالجميعتكونانالطبيعي

بيوتتدعىكنائسهم،بعل)ء6ء!كهنةردعونفكهـنتهم.أيضا

كؤوسمنالكنائسهذهتضصهماكلويعتبر:اوثنيةواالكذب

وصلواحمم،للاوثانطعامالتكونوجدتانماكتبووتماثيلالقربان

لرب!بالنسبةوعدوانيةأثيمةصلواتهيمعاوالعامةالخصوصية

.الشيطانبأتامالدينيةأعهادهمتدعى.ينما

الكهنة-ا

على،المسيحيةالديانةووكلاءالكهنةعن"التلمود"يتحدث

أيضايدعون.اء!!بعلبالرإلىابةالقربصلمةينتسبونوثنيونوكمأ

غالاشيمباسميدءونكذلك.العرآفونأي-3!*هك!*أيمكومار

!9
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ونجاصةةرؤوسهميحلقونلأنهملأالحالقوتأفي-حثه)6!*ا)1

.رححبان11

توسينثو:4)(را)!اراهابهوداهيقول

تاالممكنمنانهطالما،العرآف!!إفالانبياء!بتامحر"

الوثنية.كنائسهمف!طالضريرةدلىإزخغمسبي!!فييستخدموط

وضح!علينايحرتمالذتيالقانرنضدخطشةتكبونثرمؤلاءان

اممتباتالثبيعأيضامحره.أعمىشخص!يقحلرفيعائقأي

آخرإلىسيبيعهاانهالمؤكدمنلانه،حاله-غير.سيحيإلى

.11حالؤ

المسيحيةالكنائس-2

اديحية:العبادةمكانيدعى

ةح("+أ+ا61)اه-يةافىثإبا؟

.(88)قةلحمااو

الباطلبيتأي-

الوثنية.بيتأقي-هـاراهثوداهابيث5

ا)(عهـ-+إةا13،أك1)!3)*،!احيمليفشيلافتورهابيث+

.)98(الخميطانضحكبيتاقي3،حطأ+ا

:نيدسميمووشبرير7(الأاهـاهزداهابويتهول

عبرالمرورالقانونتحريمالشكفوقانهلديكمعلومماليكن"

للعث!!وئنيةبيتاقي!باطلبيتفيهاقائمكلصيحيةمدينة



عاىكعقاب،اليوملكننا.طويللوقتاإكاتذلكفي

دولمهـم،في.سهمللف!و.ضطرثت.لممينخاضه،خطايانا

وهنالك:قائلا(28!كلأأ)شراخالاتثنيةسفرتنبأكا

...إخريةايدصنعتها،وحجارةخشبمنآلمة!تخدمرن

ا،روهـ"4إمتنبأهوكاطلناح!قلؤدكاذاذافانه"وم!ذا

هيكلحولورا،رإلىنضطرودىرفبل،.مميحيةءدينةلحو

كا،يكل41باصا!في.،إلىالنظرعليظءرتمفانه-...،ثب

.11ا)يهالدخولاءالم!صاخرتمهو

بل،مسيحبةكنيسةإلىاشا-خولاليهودقيعاىفقطمحرتايى!

معينة.فوظرتحتالا؟أيضا.خغاابالاؤكرعا-114-ر

:(االم.012)ديارايرليقو

مناوالا-اخ!!منيصواء،ثنيوبيتضلىفيالوؤوفمحره"

صم(02يساويا-دا)ولالذر)أذشخبعةأررمدعن.تاظاص

،اخرىجئهةمن،محرتاليسلكنه.الا.،ميالمدخ!03ت

عليناالمحرممنلي!كا4كضمؤضرةأضل!تاوؤوفا

أرةلىسابقاكانمثانفياقي!تكنيسةفالإلىءننميان

وإيكةالمشرالعامةالملكية.كأعل!!اايتولمما،أعاب-طر

.(..؟ا:ت)خاك6اليزمايهتالطرانعتها!اعاى،دخماوبيتعلإكا

يجوشفلا،اطريقاقبلوجدقدإوثفيئابيتكاناذا3صنه

."حالأيفئاهروراا-رانهيقول"نوكثناك.بهباقرالمرو!
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الجميلةالكنائسيةاإوسيقىإلىالاصغاءاجهودقياعلىمحرتمكذلك

:ثا.الاعجاباو

:(01.142)دياايوريقول

تماثيلإلىوالنظر6الوثنيديانةموسقىإلىالانصاتاحرا"

ثيالوثنيةتأثيرشيطانإلىيؤدياليهاالنظرمجردلان،أوثا:ثم

."التأثريديرلامنالنظريستطيعلكنه.الناظر

عليهوحرام،كنيسةقرببيتهي!سونأنلليهودتييجوتلاكا

:142()أءادياايوريقول.مثانهكذافي!دماكانبيتبناءتجديد

.وزيمعبدفربيقعلآكومبيتبناءاعادةعدممجب"

إلىالمكانذلكمننقلهفعليه،ذلكاليهوديراماذااما

برينالثاغرةالمساحةنمامايملأانكذلكعليه.ب!يدة.سافة

هذهلمتستعمللاحتى،ونفاياتاتب!ثجيروالكنيسةبيته

."الوئنيالمعبدلتوسيعالاغرةالماحة

أ،،)5)عكل!ول+34كيلوميموسالرابتيلهقامابعضنضيفأنيمكنهنا

اطورللامبر)09(("اشوننيز"كتابفي)الصحيحةالكنيسةعن

3114!كا!حالباسيليقابشأنبريةرأيهبابداءلهاذنالذي،الثالثقيهر

فىح؟أ"3:سبيرسفيذاكاذأقاحماقدالامبراطوركانالتي،)19(

كريه،رجلوهو،الثاكهنريالامبراطورفرغبعدما"
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إلرابتياليهاصتدعى0)29(333؟طهـ"اط!اوية11تلثبناءمن

ترىكيف!أسأكأنيدار11:لهوةال،كيلوميموس!

العظ؟ا!سليمان!مملمعنةبالمقاشأؤ!تهاالتيألباسيليقاهـذه

أجابه:نجالضخمةالمجلداتمناممثيراعنهالفالذقي

انكوأقسمتطبحريةالرأقيبابداءليسمحتاذا،سيدقي

در.الباسيليقاعنالحقيقةكأةولحسوف.إليءتي)ن

،لىصا-ثمحباننيأساصعلىكلصأعطيتك:الامبراطور

اليهودقي:قال.سوءأييصيبكلناتاطوركا.جرواعدك

كلاليهوأضفت،الانحتىأنفتهتماكل.!اجمعتلو

دشوىإلم!الوصولتستطيعفلت،ضزاشنكوفضةذهب

،سيماناستخدمهمالذث!ا)فنازينوأبرورالعمالتسديدامكانية

سيمانعندفكان(:ث!له!،أ1135،اح)لثمكتوبلانه

ةالجباللشقالفاثمانونو؟الاثقالط!لربم!الفسبعون

واستغرق.جميعاأولئكعاىللاشرافو-خمائةالافوئلاثة

عماكثيراتزيدمدةوتلث.سنواتثماتيالهي!ولهأ!بناء

تجزأولما.(يةاو41ح+)+هياكيهومهذابناءقهاصت!ر

الكهنة:عنهالمقدسالكتابيقولهماانظرطهيكلهسا-!ان

مجدلانتالوفيرالعددبسببالوكيلأ.،ماوقوفايستصيعوالم

اذالكنه.ا"5(،1151ا)ل!)514اللهبيتملأالرب

هذههاويتكإلىبهودخلعفنةنفايةحماراأحدهم-خل

،(الثالثه!هـيمبراطورالابناهاالتيتدرائيةال!طإلىاي)
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قالعندثذ!اختلافاقيملاحفهآيستطيعلنأحدافان

يم!كلابأنللثأةي!هتؤدأحنلملو:هنرياطورالاءجر

."رأسكبقطهتلأمرت"سوء

بانالقرسكؤو-3

.اساغا-افيالاضاحيلتقا-يمتستعملالثيالقربانكؤوس

كوزينسيسوروسىيقول.لصنمقرباناتقدمفحثىأوعيةتدعى

:(الاه)زاراهداها:اوفيول3530يره!32+حأ3

بالغوتي،الخاصةالقربانءؤوءلىلرتيالذياليهـودي"

منغثانيةيبيع!اأنلهيجوزلابعيداةبهاويقذفيهثمهاثم

هذهيستخدمون،سوفبعلعهذةكهنتهملان(،الهويم)

."الصنمعبادةفيالكؤوص

الكتب-4

كتبأقي-الا.-نيم،+ا،)أالمسيص؟ت"كتبالتاصود"ويسمي

أقي3-حع،1"أأ!أ،لهـ،أ،حراق!43ولابيدانديبيثوسينر.هرطقة

عنخاصبيهل"التلمود"ويتحدث.)39(لاك41بيتكتب

يلي:ماتوسيف،(ااثيل!)شصاتجاتفيأنةروه!!ذا...الاناجيل

غيلااونآفينآا"رطفة!أح،"كتبمثيرا)رابتييسمي"

."جيلنالابانهابدعونمملا(الثرءلمدات)3!لمه،أح)أحهزثهول

.طانال!فكتبأي،نغيلااوآفونآفيسمميها-وشآنانابيالرأما
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آةينهوالاسمانيلاحظثكراكواك!بعة.آروخالشولانل!ش

طلاح!1ا18)أثة("افي)كأ!!!+أكها515هاغياراونآلنيثتاب

.كتابفيمدونالثراقى-

:بوكستورفيقول

ءيلااونآلنصكنابشيكيرعنالآروخفي.لإح!ةاىة"

س!مم!ح؟س!33"ثا!،كل!أ*ا!اح+ه)!ا

".كتابفبمدونةكذبة:تعرالتي

المسيحيين!كتباتلافيجبانهعا!.ضفقونالتلموديينج!خان

ا)ياللهبأسماءفعلهيجبالذقيمامسألةعاىفقطيختلةونأ:3ءير

:(1)!16الاتاتيقول.الكتب5هأقضمنها

41شروحخالعسيرةالكلماتصسرداتانقاذعدميجب"

بهالحقتاذا،الاحتراقمن،اطرطقةوكتببكتبناالملحقة

في:تةولله30حجوزيماالرابتيانكير"السبتيومالنار

كتبتض!هاا)فيالا!يةالاسماءيئتمزيجبالاءيادأيام

اقه.احريجبمضهايتبقىوما،بعيداهاواخفاؤالمسيشجن

شلسلتبثصكل:يقول،54،أ"3ء+طارفونإرابتيالكن

سأحرقها،دائا،يديبينوقعتاذا!أولادتيليذكرتي

الذقيلان.عايهان!ثتملا!قيالدتنيةالاسماءإلىبالاضافة

إلىالالتجاءهويغ!علهمافأفضل،أفعىاو،فاتارطارده

الحقيقاومونالمسيريينلان!ايهاايلجأأنمنوزفيمعبد

."عمدغيمارعنيقاومونهالوثنيينانحينثي،متعمداعامدا
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تاالصلو-5

،1!ا)ثمح+تفيللاهالمسبحيةا!اواتات!ىلا

401ايودكلمةيقحمونواكقطة)ون-ةدؤكم.أع-اث!7أ

اثم.ووطيش،خطيئةمم!ىتقرأ

تيفلاهبل

لجعلهاط

المسيحيةالاعاد-6

+ه)-5لىايدايوم،الا-دايوسيمالاطا،-يحيةالاىإدتدعى

بوضوحأيضاتدعىحيو.الكارثةاووالمحنة.الملاك،الابادةميرأقي

ايد،كلمةتعني.المسيحيةاالاياأقي-*ه)ظ،5*01أتينوفراايو

،الجمارهفي!يسن!وكا،اممارثةااوالمحنةتالصحيحةب!رجمتها

كتابيضمهاالآئي،.جمون!!ناح330أةحأ-ا9اتتنهسيروفي

:()ا"لماراهر6!داها:

لانه،المسيحب؟تأءياد!،)حا)حل!!3-تمايد!!اءصةت!ي11

."ن!بتهمأيو:أ("اشا!،51خ03!إك!*6،11مر)بم!ضو

:78()شازاراهداها:موفيأيضا-.يهو:-ثتحول

اسماخها.أعادهم(حماقة)طشىارد-ءإحةتعر"
----3-حب

أ،عها"!+ايديممواسمتستحهتاقياالحق!هـةا،-بي1يدحصمايام

.ررةصروتافهة(احيداأيامقيأ)حقالامم،

:يقوليضا(3!كاأحول11،33!زريزبا!حخب
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."ةالحقيرواحتفالاتهماعيادهماسمهيايديهمكلمة"

الاعيادعلىأيضاالاسمهذاتطلقتوسيفوثالمامثيةالملاحظات

:(ءرم)زاراهابهوداهفينقرأوه!!ا.المسيحية

حرامايعتبرالذي،المسيحياليرمهوذلاث،الثيطانيوم"

."أعيادهمأياملجميعبا(ضسبةالحالهيعندناكا

وعيدالميلادكعيد،المسيحيةالاعيادبحضإلىبالاسمئشار

المنقولالنصإلىمثيرا،)49(ميكوزىموسىيقول.الفصح

:زاراهابرداهعنأعلاه

محرقةانه،ايارصىسليمانباسم،صاموئيلالرابييؤكد"

أيا!مهيالتي،والفصحالمبلادأعيادخاصةبصورةعلينا

."ديانتهمفيوالاساس،الرئيسيةيرةالشر

:(0،أح*))آكومهيلكوثفيميمونثيقولهذا-"الثصيء

عليناتحرتمالتيايارشيالرابيكلماتصاموئيليردد"

بسببهبهايحتفلالتي،والفصحالميلادبأعيادالاحتفالصراحة

.!أ"(إسيح1أي)شنقالذفي...هو

فياليهودتقوىلاعلاخرىدلائلثمة،ذلاثعاكاعلاوة

استعمالفبدل.المسيحيةالاعيادعلىيطلقونهااقياللاسماءابتداعهم

ويدعونهاح+4تيتيكتبونمااا!8أ،ا*كثيرنيثالكلمةفي7!+تاف
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المسيحميلادأ)1،إك*.5ا-سناتااللاتينيةللكلمةبالنسبةا)،")*،نيتال

ناعاىالكاصةمذهاظهاريصطخعرنبذلكأ:ثم.لأازء11،+ءا\أ

وفوق.ا(ضدميراوالابادةمعنىتتضمن)+،،1،*اليناتالهوأصلها

ثححل!سد83)حاثه(حا!،*(ع)15باضالكاصةادتعماليمنعونفهمذلك

يقحمونو؟ا)3حفيه،)عن"حفكوريستعيضونو.ألمسيحيالثصح

.أ)ء+!ح!كيساشاو3،شا!)اح)كأكيتساشويدعونا4)(أابودحرف

كاتسادمنصلهاأف!تساش.شيطانيةمعانتحملانالتلفظيقتيطركلاو

منأصلهاكي!اشوكا.،،،القطعأوالبثرتعنيالتي،3،6،!ياثها

الفصحءيدانسببهومذا.ةقةالمتاوالخشبتعيئا!قيح!مكيسا+،3

تتلىاذقيا-كث!قالذقيا)رجل-المسيحفذكرفيالمسيحيونبهيحتفك

ئج(.!نج)الموتمنثالي-اوقا،مخادعة
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الثافيءلجزا

بالمسي!بن-يتعققفمبما"التنهلمود"وصايا-

نا،"اضلمودا"إيمتعاوفق،يتضح،الآنحتىضخاعرمما

علىفان،ذلكنتيجة.اليهودببغضومفعمونوثنيونهمالمسيحيين

التيوالاوامرالو!اداجميعاطاعة،اللهر-ضايبتفي،-ثودقي!

؟؟(،)متىالمقدسةالارضفييعيثمونحينماكانواجنسهآباءعلىفرضت

سواء،جميعااليهودغيربالوثنيينتتعتقاليوالوصاياالاوامروهي

فيعائواالذيناولئكاو،ومطهمفياليهودعاشالذيئهؤلاء

.(المقدسةللأرضاةمجاوشبلدان

العمل2(،المسيحيينتجتبا(:اليهوديعلىيفرض،لهذا

المسيحيين.لافناءيستطيعمابكل

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com




الاولالفصل

المسيحيين-تجئبيجب-

معواكماملالاحتكاكأنواعجميعتجتباليهودعا!ريفرض

:أسباببعةلأر،المسيحيين

.للحياةاليهوديةيقةالطرفيالمشاركةيستحقونلالانهم-)1(

.نجسونلانهم-)2(

.وثنيونلانهم-)3(

.منعمداعامداقتلةلانهم-)4(

لالإضهم،المسيحيينتجتبيجب-الاولىالمقالة

البهودية.العاداتفيالمشاركةيستحقون

وذ،مختونوهو،"المختارالشعب"إلىينت!يالييودقيانبما
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ا،لاكحتىولاب!!أحد.مستواهائييا!كهلاسامية!فيعةمنزاء

للالهمساوغوعاىشببحلانهفالحقيقة.)59(..مهفيتسارأقيستحق

اثيليهاتاسيضربمن":أ،،3"ل!*،اشاشيناا!إرارغوا-،يباتقر

اجهودقيا.)69!"المقدساللهجلالةوجهينا.مماهذهبفعاضهففو

ناالاةيقزفغاإياالخطايابعضغمص،مماداطباصاب!-ا-4ح!و

التلوثاناذ.البخدقةابحلىإوايفسدعابأكثرمدهت!لايااظصإهذه

كلث،كرجلميحزحدهواليهودقي0)79(ؤقطااقثىهـبليعدفلا

خصوصا.خدمتهفيت!سونأنيخبالاشياءجميعو.ا،العانمفيومن.،

.)89("آدميةأشكالطاافاالحيوانات"

معأضعاملاأنوتجميعيعتبرونأا.اساض!!افمن.وه!سذا

،هذاوعل.اليهودحرامةقدرمنوانتقاصا.مةدةالمسيحي!-

عيثهم،فيالمستطاخقا-ربالابتعاديتعنهدواأناصيهوداعا!فالمنهروض!

.)99(ا،حي!؟-عن*:تعاءلمخم

مسيحيالمبيلااتدقياصهواعا!-ا

:قا(لمإثه5أا،أ"اءثتثأتقر

ليحييه.عيدايوفيزوخريبيتيدخللااندقياسهـواعاى11

بثمكلاممن؟تحيتهيستطيعيقالطرفيا(كقاهاذا.ثانيةجهةصت

."ملتوأسبروفظ"ضزفب
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مسيحيتحيةعاتيردلاانديانيهوعلى-2

:(01.148)دياايورفينقرأ

أمامه.بالانحناءمسيحيتحيةعاىيرردلااناليهـودقيعلى"

الآكومبدأاذاةعليهاسدالتجنصاولاتحيتهالافضلمن

.)001(."التحية

!سيحيايهودقي!ي-؟تعوهانا!،أء)51!مانهابتياسايقول

علا!سلامابذاثيقصدلكنه،"زفيءاىا!سلاما"لهيقولأنيستطيع

."هوبراتيهمتعلققله"لان"يقولالتوسيفوثلان،هورابته

مسيحيقاضأ!امرتخثللااناليهوديعلى-3

:!26(أ)306أل!ولح!أحث!+أ+3،!"حهاميشباتالثوشينفيتقرأ

حتى،آكومقضاةأمأمدعواهر!فعانلليهودقييجوزلا"

قبل،منالقضيةهذهفياليهـودقيالقانونفصلقدكانولو

ذائجتحملعلىالمتنازعبنالفريقينكلاوافقلووحتىبل

تقيء!رهوذلديفعلمن.القضائيةالاحكامهذهمثل

ردهيرءوهو،اللهعا!والمجدفالمفترفيويثبهعاق

الظيم.المشرع،موسىاياهمنحناالذقيالقانونضدأعاثاإلى

ح"،"،)اط؟ح!البيث!ت"لحطة:،أ!!!+هاغاهيقول

حتىالثخصهذامثلعاحااصدتياالعزلنفرضأنتستطيع

."يهوديغيردقيمنورديالهأخايعتق
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(القضاءاأما)شاهدا،حيحىسبولشيجرلا-4

:لأ(.14)،وراءاضوث؟تفيآنةر

تكثاكحدثألىحثوكحلإ3-.سدمالخالاواءوياليس"

"-اغضاءا

أماه-

حيا.-اصعامار%كلىآنلليهودقييخوزلا-5

:)1.117(دياايورفهأنز

.".ثلهموكأننانبدواذخثة-أالآكوخبزأكلالثوخحرتم!

:(ئم)لاأزاراهداهإكواثنقرأ:

يستدرهالذقيالحليب:اخويمبااخاصةالتاليةالاضياءمحرمة"

أيضاومحرةا.(01)1اليهـوديغيابثي،ا(بقرةمنقيالةو

."الخ...همخبز

عماأقيثلممحاكهـالمسحىلاأنالمهود-عا-6
---ب-ب-لى

:())،8/)دياايرورأبنتمر

ناولا،3وعاداباالآحوا،يخ!اكيانلليهودقييخورلا"

-أالآكوكهصيابثاباتدقيلىرأنيخوهـلهولا.مثلهمايتصس!

....ثلهمشعرهيمث!طآنولا
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(1االآكومعابدأشكالهافيثبهبيرتايقيمواانلليهوديسمحولا

هذهجميعاطاعةالممكنمنليى،ثا!ةناجةمن،انهوبما

يستطيعوناليهودانهاغاهيقول،مكانكلفيوالاوامرالوصايا

مثلا،،اليهوديمصلحةتكونحين،ماحدالىبعضهاعنالتغاضى

تفرضتجارةمنبحسيراليهودييكونكأن،التغاضيذل!تتطلب

.الكساءمنمعيننوخارتداء

،ىنهه

نجسونلاضهمالمسيصينتجنتبيجب-الثانيةالمقالة

يطقرواانمعهااليهودعلىيتوجباياالاحوالمعروفةليست

نجسين.فصيرهما)5طالاشياءيتفادواأنيجبكبفولا،أنفسهم

شعبهمالمسيحيينان،اخرىجهةمن،يعفم"التلمود"لكن

:72()داأهزارداهثوا:فينقرأ.نجسةالاشياءتصهححتىفقطلمسهي!في

بواسطةاخرىإلىجرةمننيذايسكبمارجلكان"

ذلكبنتيجة.بيدهالانبوبولمسغويافربح!ت،انبوب

"..(تينابركلامن)بعيداالنبيذجميعطصح

اليهوديمالكهمناقزباذاغسلهيجباناءكلفان،هذاوعلى

ايورفينررأ.قبلمنقطالاناءهذايستعمللموانحتى،مسيحى

:1.012()ديا
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الطاولة،علىليستعملهآكوممناناءيهودياشزىاذا"

حتى-رصاصاوزجاجاومعدنمنمصنوعاأكانسواء

ميكفاهفبغسلهاليهوديعلىفيجب-جديداكانوان

لعشرةيتسعصهريجفياو،(كبيرحوةلى)ث!!!طزثبما

.!الماء.قغالونات

،!!

وث!نيونلانهمالمسيحيينتجتبيجب-الثالئةالمقالة

المسيحيينخطيثةارتكابمجاللايهودفييفسحانمخافة-ا

تضعوالا:كص،*:14،ز!حطليفيتامرفيجاءحسبما،الوثنيين

المسيحيين()معهمالعلاقاتجميعتجتبيجب-أعمىأمامةعرحجر

:)ء2(زاراهاجهوداهفينقرأ.أربابهمفيهايتعبدونالتيالايامفي

أيامثلاثةقهلالوثنيينمنشيءأيشراءولابيع!بروزلا"

منهممساعدةايتقديماوقبولأيضاوءرتم.أعيادهممن

تسديدولا،معهمالمالمنقرش.واحدتبادلولا،اليهماو

."منهمديونأياستيفاءاولهمديوناي

،8(المجلد،ميمونبنبيروض)78حزاراهثوداهانبايضا

:نقرأ

يكونانوعليناثيسوعبأتباعالخاصةالاعيادجميعدمحرقة"
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اليوم.الولنيةالاعيادازاءنفسهصاوكناهو!وهاكناسلو

عليرا"-رملذلك،الرئيسيعيدهمموالأسبوعمنالاول

يومفيبيسوعيؤمنونالذث)خكأوخكانعمل!تيالقيام

ءا!ا،سبتهميومف!ذاتهاالاوامرزطيعأنعلينا.صبتهم

"...دالتاحويعقمنا-سبما،فيكنالوأ?إدأيامفيذلاثنفعلعا

المسيحيةبا)ديانةيتعلقشيءأقييستعمللااندقيالييوعلى-2

:(ا؟؟فىا)دليايورافبأنتر

لىيعلقشيءوكلبالاوثاتضإصشيءأقي1،مخلاك1ءر"

الآكومصنعهاسواء،بالعبادةالخاصةأثكالماباستضدام

11اليهوداو

ا)وثف4يانهـمبرديتعلق!يءأقي!8تالمبببع-رءرتم3

:(،؟36014+1)ع)زاراهابهـوداهفينقرأ

حينماالجليمنلانه،وهـئيمنكاهننجوربغداطاءرم)ا

ليقدمهفقط،اخرىغايةأجلمنلامجتاجهفهـو،ريتلإ4

يبيعه(يهودي)شخصأيؤانعليهفياء.وثنهاأماباناؤر

حجروضحعليناحرمالذيالامرخم!ا-ضطينةفيطشافيور

مناليهودك!سءقشموعبيعأيضاار2.أخمىاأماعرة

أيامفيشموعبيعهميم!شلكنه،عندمماكهـوخعيدأجل

51اشترقربانكأساليهـوديغيربيعاءركذلك+اخرى
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!قطيم!شلكنه.بعيداوطرحهءوقيهضمهبعدمايهودقي

بيمهبعا-لانه!كاجااصلاحهبعدد!الي!غيرمنثايةيعه

يةداإذقيااكبيألحفظذا،ثءاستعمالهيمكنواحدةلمرة

."ئنهملوجلالااناباةر

قبلا.لاحظنا!!ا+تاإ--باعيخةا*نالكتبديعيمتخرذلاثيابم

فيآزقر.دقيالييىعا!ال!ستبهذهخلى5خليد-ىث!لاضرريموا

:(،،1513)!دياايو!

انهغير.اقانوناكتبباستثناءةالآكومكتبمخليدءرتم"

إلىدقي-ؤالعهإ-ثذا:مالقياةصض!لمركاناذا؟ذلى!مع،يم!ن

."بهالقيام!رففر-!دكلبذا-ب!دفقط)كن؟ءذاوةخلق

:ا(ا%،)،)))6كا++دياايو!فيأنةركا

اسي!تخا-6امااهذاانعرفنااذا!اآكومنالماءتيخوزلا)/

."ديةالمعهوسبيلفي

.المسيحب"تمنليعهاالمحرممنكثيرةلاشياءأيضاذكرثمة

فص!جأنيخكن:الذقي،311نهنوتيةالاثواب.خهالذقي"تخاطكا)تمماش

كتباجفلتأاستعمافى!ايمكن:-برو:ر:،منهوالشعاراتالرايات

الصيحي!تمنبيوت،تآجيرحتىأ:تليعمحظورو.المةا-سةبديانتهممتعلقة

معليشعاملوس،ذكرغم5أاليريهودلكن.لهمكعابا-سيستخدمو:ثا

كذلاثيبيهو:3وهم،الم!يحيعيدهماايامفيخصوصا،المسيحي!ت

ودية.المعهثل،جنباتهاببنستقاممقا-سةقرابينانقامايعرفونبيوئا
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"التلمود"ان.المقدسبالزيتالمحتفرمسح،المقدءربافيالرا)مظء

:،!2(30+)ط"حزاراهداهاءاونبأنةرو،صببالذلكيقدمأنيستيملا

فيالغويممعاليومصبودلمخعامل-فبأيالقولالصعبمن"

ضروبجصجيقزصتمعظمهمانغمركأ(اصرررا)عيدهم

لقدبيهماجلالا،عيدمماألى!فيافالةواالفاسدةالفعال

يحتفلوناسبوعكلففي،ذك!خ.ءآلم!ةموزيئحترالذث

"محرمهوالذبط(الاحد)ث!لال2ثه3ح،احالناصريبا(جوم

."دوماعلينا

51زارابهوداهعلىتعليقهقي،فوراباريقول،ثانيةناحيةمن

:،)(،2.)هم)"7

فلسطيناغتصابهمقبلاليهود)الاسرمدةفيونحنطاننابما"

حالةفي،التلموديةعقائدهمحسبتأنشهميعتبر.ونكانوا

معهمخالمتاجرةبدونالعيشم!نستطيعلا6(وعودبةأسر

نخثاهمانوعلينا.طعامنالتأمينذلكفرقعليهمونعتمد

عيدهمأيامفيمعهمالاتجارعليناالمحرتمفمن...ونرهبهم

الحاضرةأيامنافياضاالجائزفمن:ذلكيع.)201(فقط

الرابيينلان!لاعيادهمالحقيقياليومفيحىمعهمالمتاجرة

المسيحيين(أوثان)أوثانهمحقايعبدونلأالبغودانمفننعون

الكتابهذافيوءرتمهووما.معهمالمتاجرةظروثبفع!!

."الوثنيةعلىمباشرةمنطبقااعتبارهيجب
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الميتاهان.ثانيةجهة.ن"6ولثهعء)301(تاءاالرابتيويؤكد

طقوسفيث-تعهاوءثاآنيم!شإتياةثفينالومنالالثياءتفقطيم"فر

عا!ط!ولهمأوثا.؟وث"بدونكهابا.شا3فيبتهررن،الوثنيةعبادءثم

النحوعا!يف!رهاوهو.وممارستهاللكلقوسلىيةالضرورالاشياءهذه

:2(،ثهلأاح!،!5+)زاراها-بوداهفيالتالمب

اعتبارناغمش!لا.ثم.ححذهبعادتناا-،-االعجبيأخذذلا"

4زيشزوبماةقطباناقراتقديممماهـسةيستحليعون،وثف؟تايامم

هذاعنزاتجاليسوفرحهم.نربحفاننا،هذاوعاى.بالمال

حتى،الاشياء!ذداءلثصال!افيل1،1يملكون(ملا،يمالتحر

.ا،ن!ن.!همنتاجرلموإو

الماحدينعا!لىيخفهثلايخاخحراهذا-4

:5.148()دياايورفبنقرأ

أعيادهم،أياممنواحد1لي:فيفقطلآكومهديةتقديممجوز"

."يعبا-هاولاثانبالاويؤ.كألاانهعنهلمعرفاذا

:يقولة*ا(،)2عومآهيلخوتفبأقيإراهذا!!ونبنيا-يؤ

منكاناذاالاةعصيىهأيامفيشيئاغوكبادداءالضلاا!من"

عا!يقومولا،المسيحيةالاوثانبإادةيؤ.كألاانهالمؤكد

."دخنهالى-

4"ء
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اشرار،لان!مايى*"!نتجتبيجب-الرابعةالمقالة

المميصيونثلحقهات؟ممنبمااقفاعهممنح!رأبأمراليهوديقتنعلم

داثما!ازوا"المختارالئعب"حكامفان،لذلك.اسراثيلبأطفال

القضلإلىيلجأونيئاذاالمسيىجنمنمساعدةأيةةبولبعدم3يأمرو

بوسيلةيستطيعونلاحينما،اخرىجرائمارتكابوإلى،المتعمد

لااذاجهوديافعا!،هذاوعلى.الثصيطانيةمآر:3عا!الحمولاخرى

كعاممسيحيااو(،ولدهالةيرالمرضعة)كظزمسيحيةيستخدم

مولد.كطبيباوكحلاقاو،كفببباو،لأولاده

ا-لاكظز

:81(.،7)طء!ءولديايورافينةرأ

منكاناذا،نوخرقيحاضنةالطفل"نرض!رلاانيجب"

النوخريثحيبلان،المهمةله!ذهاصائيليةاستخدامالممكن

."شريراقلباداخلهفيويئشىءالطفلقلبئحخر

2-لاكعقم

:.153(،1ث!ء!ء+)دياايورفينقرأ

واالادبأساليبلتلقينهآكومإلىبالطفليعهدلاأنيجب"

."الهرطقةإلىسبرشدهلانه،الفن
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3-لاكطبيب

:)()-)1،)دياايورفيزقرأ

جرحاكانوان!ا.!،!تحةبط:-ثودقييرصجرخماحير11

باستدعاءالسبت-:مةانتهاكإلىتضطرهدشجةإفخطيرا

طبيبخدمات03الاضفادةعليهالمحظورمنؤانه.ءابيب

الحي،س!ساتجتفإدىمعروفغير(آكوم)مسيحي

ح!توحتى.(استنزافه)الداسنه!!.نت!أرإقعلينالانه

*سيهوتأم-يعيشض!المركاناذامام!ر:صتء؟ىي!ون

.!ت.ل!سنه.با،رفيلي!ىاذاطبيباهذالمث!يخوزلاؤانه

يم!-عندثذ.س-!وتإفاإراثكبتاذا،اضرىنراجة

الحياة03اصافيةصاعةاناذ.بهللعنايةأعلبيباكصذااستا-عاء

مورد،هومحينااءدوا%عاىمالآحواأصر:اذا.ةخحارليت

يقول.منهيهترلاا-عا!إحرصاحش،تصا-04اتيم!اث

المساعدةاالآعويعرض-؟نفتهطلي!!هذاازالبعض

انهسغ!!*الا-ركلدفرعةئمماداقبولهابالام!ساتو.المجانية

."فقطالمالخبدادث!تواذ:ر:ئنآا-أبهالمسذم

:(لم15،)يمشبافماأتقرو

-وشاناناجيإراأ-يرتمو11

ثني!تاواءنجاشئناالجمي!

.11!،-المت

:يم!-!

ناةاشوا،
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كحلاقلا-4

:()1156)ديااثورفينقرأ

أصدتاثكأحدفقتل!بريكنلمماآعومعندتحلقلاأنعليك"

حتىكوم3عندالحلاقةيجوزلاانهالبعضيقول.اليهود

.(01)4ي!مرآةفينفسكترىكنتاذاالا،ءتالآ-ربوجود

مولدكطبيبلا-5

:!26()زاراهابوداهفيأزةر

تتدخلأنابدايجوزلاانه،حاسمبشكلراتيوناعليناقضى"

لان،كولدةاصراثيليطفلولادةعمليةفيغريبةامرأة

من،الشيوخيقول.الدماءلاراقةحياخهممكرسونالاغيار

بشرطالمهمةبهذهالقياميمكنهاالغريبةالمرأةان،اخرىناحية

ناغير.أبدابمفردهالا،معهااخرياتيهودياتنساءوجود

اخرياتناءبوجودحتىمخوزلاذلكانيقولمئيرالرابتي

عادةيسحقن(اليهودياتغيرالن!اءاي)لانننذلك.معها

دونذلكويستطعن،يقتلنهئمبأيديهنالطريةالطفلجمجمة

.أالحاضراتمنواحدةتلاحظهنان
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الثافيالفصل

المسيصثن-افناءيجب-

يعنيانهعلىاسمهاليهوداعتبرالذممما"الرجلذاك"اتباعان

التخلصيجبشعبأنهمعلىاليهوداليهمينظر،"ذكرهواسمهفليمح!

بهلاكهمو،اثيلاسابناءيأسونوطغاةروممانيونيدعون031منه

الرابمالاص"منالتحرراليهوديستطيع(المسيحيينهلاكأي)

كلعلى،ذلكأجلمن.هذا(1)50ولهع"ث!،3لالمالأ"،5!ئأ

العاقةالامبراطوربةهذهلتحطيموسعهفيماكليبذلأنيهودي

و:طا.بأسهالعالمتحكمالتي(روما)بالايدوميينالخاصةالتقبةغير

،مكانكلوفي،دائماالغايةهذهتحقيقيستحيل،ثانيةناحيةمن،انه

التهجمالواجبمنبأنهيلزم"التلمود"فان...المسيحيينافناءاعني

بهمالضرربالحاقاي،الاقلعلمباشرغيرنحوعلىالمسيحينعلى

علىيساعدمماقوتهمشأنمنالحطإلىيؤديوذلك،ممكنةطريقةبكل
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في،اليهرديواجبمنفانه،دلكء.النهاتيملاكهمقرب

رحمة.بدونذللثوليفعل،المسيصينؤتلةالسانحةالظروث

بالمسيحيينالإفعراريجب-الاولىالمقالة

سبيلا،ذلكإلىاستطاعكيفمابالمسيحيينبالاضراراليهودي-ومر

علىاو،يقةطربأيةاليهيدالهونءدءنبالاءتناع!باءشءيرفوعلىاءي!و

عليهمحرتمالاحوالكلوفي،ومث!اريعهمخططهمبتحطيممباشرنحو

.الموت-خنم-منمبحيازقاذ

ينالمسيبنفععنالا!تناعيجب-ا

:(1؟25.)زوهارئيأنةر

."الموتمنيقومفلن...للاغيارخيرايفهلت3"

بني()مساعدةأجلمنلكن،ينالمسيبمنفعةمخوز،أحيانا

"تكغانعلى،لهموالامنالسلام!مانبقصداي،فةطاسراثيل

هيلخوثفيميمونثيقول(.اليهودافيمخوغير)نحوهمالبغضاء

:)6،ممر(كومآ

اليهودفقراءإلىبالاضافة،الاغيارفقراءمساعدةالجاثزمن"

."..والسلامالامنضصانبقصد

:!ا.1248ث!ء!!+)ديايورايةول
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يحتفلونأهلهاووجدتقريةدخلتانتفان،عليهبناء9

تكتملكيالعظيمالابتهاجبمشارمحمهمالنظاهرعليك،بعبد

انقاذأمرجهمهمالذيئأواسكعلىفان،ذلكمع.بغضاءك

هذهمثلعنبأنفسهمينأواان(الخطيثةمن)أرواحهم

كهمتثارأنبغيضلشيءانهلديكمعلوماوليكن.الاحتفالات

بغضكأظهرتأي)بهأمرتمافعلتواذا،الابتهاج

."لعداوتهمنفسكئعرص!فلا(للاحتفالات

مسيحيعلىالثناء!بوزلاآ-

:2(!ه!!30+)ث!"حزارادابرداهيقول

:يقالانمخافة،عليهمالثناءمنءبثيأحدكميفوهنلا"

.(1)60،الغويهذاطيبهوعم

:..و)71(2)اعالاشترتثنيةسفركلماتيفسرونالا!سلوببهذا

.هالجمارفيوردكا،ارحمةبأية(الغويم)نحوهمتثعرلاأنصب"

النحوعلى،المقدسالكتابمنالمقطعهذاابارشي.سابيالريفسر

التالمما:

هذاطيبهوكم:القولمحرتملانهةعليهمتثنلا"

."الفوي

:14.151()دياايورويقول

هذاطببهو!االقولاو،عليهمالثناءلاحدمسموحغير9
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يةتعداداوعيهمالثناءمحظور:ذلكمنأكز.الآكوم

منكنتاذافانه،ذلكمع.بأنفسهمتفاخرهمتعررمناقبية

لانه،وتمجيدهاللهباصما)ت!بيحتقصدعليهمالثناءخلال

."بالثناءبأسلاعندثذ،جميلةكاشناتخلقئيا،،ع

المسيحيونيستعملهاالتيالاشياءإلىالاضارةلليهودييخوزلا-ب

الوثنيةاصقوسهمقي

:!كلا()12آكومهيلخوثيقول

40*ول(ول3م!ةوبلانه"االآصذكرامحركذلكآ

)اأ*ممر)13،

."اخرىلآ!ةذاكرةنفسكخعلىولا..."

ازدراءفيبأوثانهمانتلقظيخب-ت

:(.15146)دياايورثقول

."ةحقيربأسماءدعوغاأو،أوثاضهميمتحطيخب"

:أنةر(1)5.47ابيديمفيو

)يساعدك:غوقيإلىالقولومحرتم،ثانبالاواصخريةايخوز"

."النجاض!لكاهـجواوتربك

آشفارمن)الاشزاعتثنيةصفرنصمفسراثبيشاثيالرابتييقول

(-:اةخررا!
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بأصماءودعوتهاالاوثانكراهيةالمقدسالكتابيع!!نا."

حكا!أ)!!"4بيثغالياماكنيسةاسماذاكانفانهوهكذا.حقيرة

تسميتها")801(،فيجبالعظمة"بيت)701(-اي

بيت،حقيربيتافي-(1!690أ؟حكاء38!طبيثكاريا

تدل1(1)30!!ي!اكارياكلمةلان.مرحاةىتيرالخناز

."بالسكاندحممزقذرفقيرحي:ضجوشيءعلى

الم!يجة،الاشاءعلىحقيرةأصفاءاليهودرطقةكثيرمواضكل!في

1)قي،الأسماءهذهمنالقليلاستعراضسوىهناالامكانفبوليس

المسيصين؟ظرفيتعتبريااةضههيو...الاشخاصوالاشياءعلىنهاثطلقو

كالتالي:وهي،ةيز:عز!مقدسة

اسمهفليمح"تعنيوالكلمة-ح،3ولطحجيثوثدءىيسوع

يعنيالذي،حلى!ول"ء3جيشوآ*ويةبالعبرالاصلياسمه."هذكسو

.)111((الخطيئةمن)التخليص

غائط،روثوتعني3ءطل!-!اياشارتدعى،يسوعام،ماري

أثلا3ولءأمريامبالعبريةالاصلي.اسمهاكل!?ح!(درياث)بالالمانية

.(السلامءليها)

ح!304احااوليمكيدوشهييةاحبرباالكلمة،المسيحيونالقديسون

04ء!ولاح(فىسينادوس)ح!ي4ح4ولا"حكيديدشيمحهميدعوواليهـود

فيدعرنهنالقديساتاما0(ا!33حأ3الجن)المخنثونالرجالاي

.تصاالمواي،ح!يلولأه،)ح،جسسوتكيد
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الكارثة.ببوم".يدعى،الاحيد

إلىترمزوالكلمة،ألاأا!4نيتال؟تدعى،المسيحيةالاعاد

.الابادةاوالافناء

اوفر)باسح!،اح!3بيساشالاصليباسمهيدعىلاالفصحعيد

البتر،يعنيالذي،طح!3،ي!كيتساشباسمبل،33!ح(كاح!ه

المشنقة.افي،ح!طح!3كيساشاو

بيثاي،ح!4،ا44!+ح"!ا)5الاتفيللاهبىثتدعىلاالكنيسة

الباطل،بيتاي،"،ح!،أء"ا،،ء+هاتتفلاهبيتبل،الصلاة

.الث!يطانبيت

75*طل،ول5ا04!اولءيلائيرنآفونآتدعىلم،الاتجيليةالكتب

الخطينة.كتبأي

.!ولول!ح!ه33!،أزالروتقرابين!تدعى"المسيحيةالاضاحي

يلي:ماهآ(.1)!13القدس"تلمود"ثينقرأو

يقدمون-متغؤطن)حول+أ)ء؟؟!2اتيايمميزمهثركلت)نر

من:.40*ول()02!أأ*!رفليقل!وثنهمأمام(القرابيت

."يهلكصوف،وثنحضرةفيقرابينايقد

الاغياربأن+ول*(.3!كلأ**إلىمشيرا)ايارشيالرابي"يلقن

!؟(.)ئجأمامهبالتغؤطربهميعبدونحقاهم

!-دهولظا!12
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-شاو"-بىعى،سبتغميومفيلليهودز!تغلا)يالمسيحيةالخادمة

.3!؟؟،!،أ،حا!لسبتائطنجاب3،1"ححك!-ك!!33حاطكل!ح3جالوشيكساو

لدمسيحببنهباتمضرايهودقياعلمحظور-د

:)5!ممو(مآص!لمخوثيفول

متحؤلإكمنحها!ب!وزلكنه،الةويمإلىهباتاعطاءمحرتم"

الذيالمسافراءط:يقاللانهةاليهود!سطيعيشانتهدعن

منالاغياربعهنالاغيار...اي4بعهاو،الطعاممدنكفييحط

."اياهم4تمنصولا

الأ-غيارإلىهباتمنحليهـودييجيز"التلمود"فان،ذلكمع

ضيئا.بالمقابلمنحهويأمليعرفهمالذيئ

اإسيبين.ن(مزرعته)4ضأربغاليهوديعلىمحرتم-م!

:)43.344(دياايوريقول

يهودياي0000008(حالة24ئيواجباليهوديمنالبراء"

اذاالا-نهوالبراءنفيهيجب،الآكومءنمزرعتهيبيع

عناناشتةاالاضرارجميععنالتعويضأ.رعاتقهأخذ-على

."اليهودتربالآءومعيشعاقبة

لا!سيحيينةالتجارتعايممحرتم-و
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ديا)،،اء-)-ا(:اير\؟بأنؤ

."الآءوءاإلىةالتجا!0\تنوءأقينمتعايخوزلا11

المسيريبنبأع!الارالإشصجب-2

اتي)فانهم،الاثقالكصواناتداييوايخد.ونيمالةوا-تجا

3قدراوجميعحياعمإلى؟لاكأافة.ايهـودقياض!ون(اتويما

:و.لمكا-3

."لىجهوديممالمثهي،الجسديةقواهو-!يعاس!وقيا-ياذاق11

،4(.5111"0أ!ح)ل!!س!*.".)23

أقييأخذانلليهودييمكنانهابتب!يئاساعنا-المقررة"الحقيقة

،بالاحتيال-ى،السببكانأياالم!يحيينيخص!ثيء

دقي(اليهو)لانهطء4لصوصالعملهذايعتبرانطستولا

؟(.!)؟ااهويخ!محسه.،سوفيرآخأئم

:(أاد%)ابازربا:ثايمول

ريىعيأنيستطيع،كالع!حراءهوالغويميخ!ص01جىصيع"

."عليهامستوليايسرخ03تلاش،.اممهياا.

ليهودقيينهكيمماكزأحيونالمسه2داذااحا-يثقيلاأنيخب-آ

:(لأ)73)صيثباتهاكلشوش!تفينقرأ
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أكزالآكوم2ودكومآمنمامالنجبايةساعياأوفدتاذا"

الاحتفاظالساعيفبامكان،(حقكمنأكزأي)ينبغيمما

يمكنك،المالمقدارعنشيثايعرفيكنلماذالكنه.قبالفار

."لنفسكبالفارقالاحتفاظحينئذ

اليهمث!عادلاأنيجبالمسيحيينيخصالذيالمفقود-ب

:266(1)هاميشباتشوشينفينقرأكذلك

يخصوجدهيةيءبىأقيالاحتفاظيهوديأيباستطاعة"

ح"ولح!(03فقدهماأخيكإلىاعد:مكتوبلأنه،الآكوم

المسيحيين(مفقوداتمفقوداخهم)يعدمنلان!أأ**.)3

.القانونمتجاوزيقوةبزيادتهالقانونصبهقخطيثةيرتكب

ذلكاذاكانمفقوداتهماعادة،ثانيةناحيةمن،بالثناءوالجدير

سيدخ!الامرهذاكاناذااي،الرباسمهجيدأجلمن

جديركئ!عبفيعتبرونهم،اليهودعلالثناءإلىالمسيحيين

."بالاحترام

المسيحيينعلىالاحتياليجوز-ج

:)؟113(كامابابهازجانقرأ

."الغويخداعصصز"

:.5.156(أط!!!+هاميشياتضولفينفينقرأكا
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ظلا،كوم2معالتعاملفيطيبةعلاقةماليهوديكاناذا"

ملائمةةكانتولومعينةظروففي،3خرينليهودبجوز

مناسبهةىاخرظروفوفي،ذلثمع.أنفسهمالآكوممعالتعامل

الآكو\إلىالمجيءآخرليهودييجوزاذ،مختلففالامر

...مالهواقفإصعليهاساللاحتيا،معهوالتعاهـ!!وارشاده،نفه

منأولقئصالملكيةماعةتعتبرأنيخبالآحومةثرولان

."ثممونلاانيخبهذاانيقولالبعضانمع.اا:ثغوز

:.183(.7"ء!ءول)ايضاهامثباتشوثينفيونقرأ

رفيقوجاء،آعومخمعاملةءلاقةثةيمديثوتكاناذاا1

حجماوبوزنسواء،ا،ماالآكومفسلبآخرافااسر

رفيقهيقاسمانالا-يرفعاى،مخادخكاذبمقياساو

منوأيضا،الاتفاقثييكانثصكليهماانبما،الارباح

."فيقهرمساعدةأجل

المسيحيينعلىللاحتالبالمسيحيةالتظاحراليهودقييستطيكل-د

:(ا2.57.+فىكهاثه1)دياريوافيآرنه

بادعائه(ينالوفضداع)خداعهممايهودياستطاخاذا11

.(1)12"ذلكيفعلانلهمسموح،أإ.جىواعبادمنانه

ميصينا!ءاإإربااصتعاملىدقيلليغويخبموز-م!

(:ي)!4زاراها:وردادفينقرأ
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."الوثميةفيالواقصين)113(ينتدا،ر.نالرباأخذيجوز"

:(1.915)دياايورويقول

بعض.لآكومبربامالاقراض،للتوراةوفاقا،يجوز"

واحياةقضةكاتتاذاالا،هذاثرةونذلاثمه،الشو%
!ا-ث-

.!سببالأيإرباباالتعاملمسهوح،الراهنةأيامنافي..وت

الثرعيةانمساثلثيبالمسيبينالإضراريجب-3

م!يحيلادانةكاذبةبيهينوالحلفباليهوديال!يستطيعآ-

:(ء113)كامابرابافيذقرأ

اإوءويثودييدخل-؟ت:التاليالمحوعلىهومذححبنا"

3يئلقوازوفقا،اتطعتان،دقياليهـوىءبرر،مامحكمة

ضهتفرماهذااناءقل،الدءوىالةويربحاذااما.ائيلاس

،اليهوديتبرئةبالامكانكازفاذا،ذلكمع.قوانيننا

لقوانيننا.مطابقهذاانلهوقلثهفبر،الاغيارلقانونوفقا

مخوعلىالدعوىفيميركفواصل،ممكحاذلكيكنلماذا

نصيحةحمش!،الغويضد،القلبغليظفطا،دمطر

آكيبها،الرابتييقول،ثانيةناحيةمن.اشما!يلالرابتي

تحهدفانخثصية،واحتيالاغشاذلكمواصلةفتطيعداشك

."كاذبةبيهبنالحلففييهودياتوزطو،بالرباسم
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التالي:الثكلعلىكجبالاآالرانجنيكفاءةتف!ريةهاثملاحظةثمة

اليهوديانالغوييعرفلاءندمااللهباسملى.جدفلا"

."يكذب

:(131ط)كاماباب!افيجاءمازذلكيض

كأن.الهويمعلاليهوديي!ذبكأدسالى!دتلىلاالتهاسم"

فعليك،ماتلكنه،لأبيكماثيثااعطيحت:مثلالهيقول

."كاذباليهودجماانيهرفلاتيوا:اأدا015إلياعادته

صالتبضصيركاذبةيميناب)فانانيهودقييتطغ-ب

:."،؟ا(18)كاللاهنبنقرأ

له:(ص!"ح؟54*5،3ح"،7+!+ح3المامزرام)قالت"

نسخقلبهفبلكنهتبثفتيهآكيههاالرابتيطافأقسم!لياق!م

.)114("القسم

1،3(5؟؟؟ط+8)حا)11151،33+ححاغاهوثشاتوتفي!انصمماوثمة

:(5اع)آثيربيئاالرلفهلمؤ

منيفروالنبأ-بمالتهسىاعاىورداالمدينةقاض!ارغماذا"

عاىالقسمفباستطاعهم،منهاضيءاقيمعهمحامل!تالمدينة

ولنتاليوم...يفروالنا:3لأنفسغمقاثلين،زيفاذلك

135



.أفقطاليرم...المدينةمنءثيأيمعهميحملوا

الضروريةالحياتيةالامورصعيدعلىبالمسيحيينالإضرارصيهب-4

يسيطرونالذيئالطغاةمقانلةفيوسيلةأيةيوفروالاأناليهودعلى

مقاتلةاليهودعلى.حريتهملاطلاقت"اجالرالاس"هذافيعليهم

الاهتمامعدم:!مالثرحدوثدونيحولوالاوان،بمكرالمسيحيين

،المخاضعندالمسيحياتالنساءمساعدةعنالامتناع،بمريضهم

.الموتخطرمنانقاذهنوعدم

ئماداالمسيحهينخداعءاولةاليهوديعلىآ-

:(!016.1)زوهارنبنقرأ

شيزكيالرابلىالهول"ح،جيهودا!4الرابييقول"

عدومننفسهضريريقدرمنعلىالثناءيجب:(ح"25ء)ط

يتحررالذيفأك!رأكزعليهالثناءحقهومن،اسرائيل

يجبكيف:شيزكياسأل.ضدهمويقاتل(الغويم)منهم

تستطيعالحكيمةبالخطة:صهوداالرابتيفقال؟مقانلتهم

نوعها؟الحربمانوع.(3579ح6.24.،أح!3؟3)ءاربتهم

ا)قيبالطريقة،أعدائهمقاتلةرجلابنكلعلىانهي

كانكلما،والمخاتلةبالخداع-ايسوضديعقوباشخدمها

توقف،ولاكللبد!ونالمقاتلةفيالاستمرارعليهم.ممكناذلك
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فازب!رهكذا.الصحيحالنظاميهمادانإلى

."عيهمونسيص!!منهمأنةسنانحررأنيجبانه

باقتناعأقول

مسيحييضمرصاعدةعنالامتناعبجب-ب

:1.158()دياايورفينقرأ

الأ،مالمقابلحتى،الآكوممداواةعنالامتناعيجب"

عداوة)لعدارتهم(اليهود)يعرضالامتناعذلككاناذا

ي!.(المسيحببن

مخاضهاعندمسيحيةامرأةمساعدةعنالامتناعيجب-ج

:(233!ه)شاؤيماوراشيقول

يومفيالمخاضفزةخلالآكومامرأةإلىتقدممساعدةلا"

لاانيجبالسبتيوملان،حقيرباسلوبلووحتى،السبت

.يلىت!"

الموتخطريواجهمسيحيمساعدةعنالامتناعيجب-د

:(425فى5)هاميثمباتشوث؟تيقول

بثر،قاخفيساقطأ،بالتوراةيؤمنلا،مهرطقارأيتان9

لاصهرطق:وقا!،وابعدهالسقمهذاإلى،صارغسقموقربه

البيت،سطحمنالنزولعا!لأصاعدهابنيإلىبهأذهبأنعلي

137



.اخرىبطريقةمنهخقصاو،بسرعةاليكبالسقموسأءود

أعدأءنا،ليسواوهمتأح!"ول!الكوثائيينفان،ذناثمع

قتلهمالفروريمنليسةائيليةالاصالخرافيرعونبئالذ

."الموتمناينةذولاانيجباممنهم*الحالفي

:نقرأ15(1)كه)دداايو!وفي

فييقتلوالاأنيجب،خصومناليسواهمانذيئالآءوم"

فاذا.الموتخطرمنينقذوالاأنفيجب،ذلثمع.اطل

فلاةالبحرفيلىيخرق،المثالسبيا!على،أحدهمرأيت

."مالابمنحكتعقا-اذاالاتنتئسله

:محر(1)كومآهيلخوثفيميمرنبئايقول

!أ،وللأ!هص!3أولا)ألأ،5"،1!لا!اول*01

أ؟"ل!ر"65لأ؟96يه!أثم6"!إ511*ا،ع؟أأ!ع.اع!أ!عاا53لاأ91،ألا4-أ

6لأاد81ر6ك!6!ل!6؟*3!+ول،ألا"3:،ك!ج!أعذ3ع"ع3أ3ع35لا!"اأ.

لاأ!أأش،3103أ9لاأ6،أ4ءأ!"وللاط!ا!3.)-

"؟6+درلأ031"أ63يم!ا13!،!)!ا؟،)1"عاع!ذألا"ك.،4،!لا!!عولاأا!

؟م!!ا!أ+9ر"أ6*16:ألا؟دالال!ع010111ع.ا!!فيجاعالهلأللا31أفىه!ل!-ج

ا؟!اللاأ!علا3أ.إااعع01أااأور"ولاول31.أ

ا"دا+ايا"163-ك!ت9؟رألأ9ول!،،1ع11ا،للاالا!لاةللالاص!ص!"لا!ح.اع

را655ا"ه6افى31؟الأ"؟56+اأ"أ؟ع!3"هأ!!أ3لاعألا!4ءعع.3ع)

8أ9ولأ4"ولأء3أ!أاء،ول94أعع3،.9ولأ8

"ثاث!6رالأ!"6ا"ا؟ر"5"أ3حلا!"ع1)لا!ول5!!س!ش(.

-آالاشترتئنيةسفم!في)يللانه.أبداعليهمت!ثفقلا"
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،اذالهذا.ترحمهملا:(2!)أللا-التوراةأصفارمن

تساعدهلامياهفيغارقأاوبلاءاوضيققيآعومرأثت

لكن.الموتمنتنقذهلا،الموتخطريواجهكانوان

بزإلىتدفعهمبأن،انتبيديكتقتلهمأنالمناسبمنلش!

."مع!ناحربحالةفيلجوااخمهم.مما،مشابهآخرمكاناو

المسيبينقتلبجب-الثانيةالمقالة

رحمة.دون،الم!يحيينبقتلانباعه"التلمود"يأمر،أخيرا

:نقرأ26()طزاراهايهوداهففي

والامنناع،البرفيوالمرتديئوالخونةالمهرطقينالقاءيجب"

."انقاذهمءن

:(01388)هاميشباتشوش!تفينقرأكا

اكتشفكيفماالجاصوسقتليخب،هذهأيامنافيحتى"

وحتىبل،(يمتهمجر)اعترافهتجلحتىقتلهويم!ش.هس51

هذاولوكانة"عينبشخصالاضرارفقطقصدبأنهاعرفان

للح!3يكفيفهذا؟ال!ثأنعظيمليستعمدهالذيالاضرار

عداضرورةإلىننبيههفيجب،هذارغم.بالموتعليه

سأعثرفاننيبلتلا:بوقاحةقالاذاانهغير.افالاعز

رضم!!لمواذا.آجلاااعاجلا،قتلهوجبعندئأ...!:يا

نايقوا-.كأهنالنث.ذلكضروريافليس،لتنبيههالوقت
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التختصفقطالمستحيلمنيكونحينماأن؟يموت.!بالخائن

لوانهاذ،عينيهبفقأاولانهبقطعأي،بتشويهه،منه

أسوأهوماهناكليسانهطالما،قتلهإلىحاجةفلاذلكأمكن

."اضطهادنايستبونالذيئككأومن

:388(15)هاميشباتضوثينيقولكذلك

وا،مراتثلاثاسرائيلضنمعيناشخصاانثئتاذالا

طريقة،ايجادفيجب،الآكومإلىالاصرائيلييناطماأعطى

."ضالأسهذهوجهعنلمحوه،متدبرحصيفتفكيرأساسعا!

.+"

ت-ق،ائهلاصقانونيدرسانه!!كتشفالذيالمسيحيحتى

93()ةسانهيدرينفينقرأاذ.المرت

لا"أولأ*5)أل!3ول!3،لا4أ"أ!سأ!عأ13لا4!علهاللا!!35"أ3ممع!لة!ااعا-

!ع!اا03

عكا!!433أ5كه4:9

366+اأه7ا9"لأأ+دأرأك!036699.ولول،!3"س!ه)4:،أءإك!أ)41"!؟ذاكذا

"+6د+99؟ع)االالاع.ا9ع3لمأ"!ه!.3

بفضوليتفخصالذيالغوي:جوشانانالرابتييفول!

."الموتيستحقمءر،القانون
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الميحية(الىيتحولون)يتعمدونالذيئاليهودبالموتيحكم-2

:(2!*)كوم2هيلخوثيقول

011؟+حألا؟،4!أ؟لاول4لاأ،"ثه!!39لا؟3أهةعء4!فىألا4طءه

11أ،1"5111!طول!*"2:

6"ا!6؟!"د؟5"ءا!دلأ."6"دا!م!األاحها3لا،15)!الألا)35،!اهأ.3

ا-لأ-6!919هأ61؟7ا4615!133)!ةأثأ3"!أ)افى.48لاأ!3)بم-أ

8أ5ولع4ررقأء!شول!71اعم!"أ،لاأعح

د"66يلاا696أ؟6ياد+16؟"د327-عرفىا!!أ3!أ؟لا3!لهـح964س!ول34

؟6؟ا9691لأ5"16"!!9"ي+ا!أ3؟ه*ولعولع"4ء93لاأأ!ء"لالا.!

ول"أ"!مة1ا"أ؟11"3914محة!عاامملاول-

/56*!الاه6"+116أ!ههنالا،ا""ا5!كاطهع!لق."ول)1"3

لكن.الوثنيونبهايقصد(أعلاهأوردناهاالني)النعا)يمتلك9

والذيئ،دينهمعنتدونيريئالذاثيليونالاصربهايقصدأيضا

هؤلاء..(الحيةالملذاتفيينغمسون)أبقوريينيصبحون

ا!سائيليؤلمونلانهم،النهايةحتىواضطهادهم،قتله!يجب

.!اللهعنالضاسويصدون

،55

:(.2158"!"ءول)دياايورفيوناقرا

والذيئ،الآكومرغباتحسبيعملرنالذيئألمرتدون"

...تديئالمرحالهيكا،كبوانكواالنجومبعبادة3بلؤئو

."قتل!ميخبرب
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:(5.425)هاميشباتثوثينيقولمماظةوبطريقة

عبادةإلىوينحرفون،شابيقوريصبحونالذيناليوود"

الذيئوكذلك،ومكرنجبثويأئمون،والكواكبالنجوم

الثياببرتدونالذيناو،الجريحةالحيواناتلحميأكلون

ءلىعلاوة.شابيفوراسميستحقون،اماحنرهزؤأوبغبر

نونألقا-ئيلااصنبياءوأالتوراةنوينكريئالذ...اثاثاوكل

الحياةزمامبيدهمالذيئوعلى،فتلهميجبالجميعانيقول

تقديمهميجب،بالامكانذلكيكنلمواذا،قتلهم..والموت

."مخادعةثبطرالموتإلى

ط!لأث!"،5تيشوباههيلخوثفيميمونابنالرابتييقدم

ناكريمنيصنمونالذيئبأولثلثقائمة"ءططول،أءفىء+)8.1،)(

ومخالفيه:القانون

ألا"3"أأ31أ8ع،ولهـ"ع!لأ3هـ!ع"عط93!اح"ه!ء4إ"!.*!أهـأ"!ه"أ

أ"لم،الأ"ه3ء!"ءلا"لالاحاهـ"أا.)ء

6-ث!أ*13069!16"؟"-3+ع8"!ول!9ءثد8)؟!عأ،!88!لا-35

"هم:01لا"أ4؟أ"!لاول!ههـ!0!-48

،-!لأ!6136-"18أ"66!هاه!ءه+"!83،لا(ه!ه8)هء"

6+؟ديم!ه"؟ا"+76اول5"ه؟؟اا"8ماممألا!ولهأع!ق93!،.!لا!9")!3

35ء،!لالا!لا!"5ح4ح،()"!ءه*"ه-

*5"ه!5"6"!*!ي!++!ء0889"أمم!!هس!4أ1أ3مح!هأه3

66131ثحا61306)669لالأ"ا9(الاأها4)،أ؟أ!"8ع،!8!ع"ء4).

2.فىولأ8لأأأ،أول+"عألا3ع*"اأ؟9"؟5-

6++ا+"ك!ده؟6أ"-6دا!)!ع!؟مهول4ول"أءأ3ه+لأ!3أ)9380

-+1و5+؟"6103-5لا؟"د(ولأء9"+8)".!ع؟ولع!8وله؟5لا+"عألا3

ره4ول3الي)"لاك!!4!!وم!لاعأ(س!ع3لا!)"

ا+"ا"8316"*ه716الأأددا!اهكه3،)8،ءأ!!طإ90.).3.؟لاأ4أ-
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يئالذا(:التوراةأونقاينكروذالناسمنطبقاتثلاثئمة11

سفكله"أيةولاحتى:اللهءن؟نحلما):وراةانولونية

الذيئ2(،.وسىئأليفمنبكاملهانهولونيةو،ألاقاعلى

ولا،للميشناهالشفويالقانوناقي،التوراةشرحيرفضرن

4ء3+مماهتسادوككأتباع،القانونعلماءبسلطةيسقمون

الذين3(،30،ا،اء!والبايثوس،(11)5(الصدوقيون)

التوراةوان،جديدآخربقانونالقانونغتراللهانيقولون

منحةنهبرينكرونلاأخهممنالرغمعلى،قيمةأيةلهنعدلم

09(المسلمين)والاتراكالمسيحيينمعتقداتحسب،الله!ن

.،التوراةقانونينكرونائكأوكل

طغاةلانهم،المسيحهينقتليجب-3

:(.1!25)وهارزلثقو

عنهموم!ضوب،وثنيونهمالافانيةاطياةعالمسكان"

ثطهـطءا!ذكرالاماليكايتسليبمح.ألارضوجهعنليبادوا

الحالي،"الراخ!الاسر"ئيالانحتىمعناهؤلاءأ،4ح3

".الأماليكايتسىالواقعئيهمالذين..)روما(امراءاي

أولاالامراءهؤلاءقتلصب-آ
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عقيما،يصبحاليهوديرتحرأملفان،الحياةثاستمروااذالانهم

غيرتغدو...الحالي!الرابمالاسر"منالانعتاقأجلمنوصلواتهم

:(!)2)كاوأزوهاريقول..مجدية

الذيئالاغيارامراءنحطملمماسيدومأسرناانالمؤكدمن"

.."ثانالاويعبلون

.:(ء91!أ))ايضازوهاريقول

وكبف،الامورسيرإلىوانظرتعال:-يهوداالرابييقول)ا

لأائيليونوالاس،اسرائيلعلىالسيطرةالامراءانتحل

يدوفيالصاخبمرحهملكن.احتجاجاشفةببنتينبسون

،ماتشالمصرملكان:مكتوبانه.أميريسقطحينما

صراخااحتجوالقد.الاصمناسرائيلأبناءتحررمايعاوص

.،الربإلى3صوفارتفع

روماعا!صتهاالتيالامارةاليهوديكرهمماأكر-ب

،الغرورمملكة،الايدوميينومملكة،ايسومملكةيدعونهاانهم

مملكةالتركيةالامبراطوريةويدعون.العاقةوممار،الثريرةالمملكة

رومامملكهفان،ذلكمع(.اءطبمها)؟لدونبرلاالي،الاسماعبلببن

الخلاصسيتحقق،الفاسدةروماتفنىحينمالانه،ابادت!!ايجب

.1()16"المختاراللهشعب"!والحرية
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استالي:4ءطه+ءأاوباديامفيكيهثيدافيدالرابتيكتب

.ول4*ه"أ"ء!أ!،أ"+ولم!"فه!أ:،صأ*"ه

د+دأ9!يا61"د"ثاملاأ"-أ!هـ،ة!"44إه!عكأهعاههه!م08

ا"69"؟6"9!د"!؟+"516ههها4*34،8!ه!أا!مة!نأ*!!عنه
أ"ء"مه!طم!*هلاما!أ4!-*ء

دهث!+6!؟ده9"ه301"16ا"أ،ه!أأ!!)أمه5!أ،!بمولا!ول،كأ

3"++د23؟"ألا93!اا567!أ!!8كل8!ه.لا+!!"!ءأ"!أ!م!لم!
04!هلا9أ"هأمههإلا3*!!4+"-*

9"6"؟ر"،++6"1606؟أ"!!54ول3ا!ه.!+ولأ

يعنون،الاخيرةالايامفيايدومدمارعنانبياؤناتنبأهما"

أيتها،يباقرتعالي:("ح.!34أ)ازجايثرحكا،رومابه

تستعيدسوف،روماتتحي-ينلانه..لتسمعي،الثعرب

."الحياةثيلااس

هاقورورتسيركتابهفي،أاهاابرابيانرأيضانفسهالمعنىيقول

:3+ا،مه"حتيمتواظاصالمقطع3+ح35ح+!+كاهول

.أالحياةزتيدسوف،روماسقوطفور"

قتلهميحب،أفضلهمحتى،المي!-ينجميع،أخيرا-4

:(؟!5026+ح"،5115)اراهزابرداهيقول

لأ،3لأ5لى9743م4لا!2.كا3،35"!؟ه.،:

166.ا؟ه3"للاد!036امأ*115أ+حا101(أه!،ءهكاأأ

"(11)111(أ3!)63شاا60111)نج.!س!3ااا!أ1،اا.،ح10111ا!أأا4أ؟.؟ذ.ا.5األاأ!13س!51148-

13111111أ؟؟أ11.11أاا*؟اعا11.ح01.!أاا.لم\ف.:."ااةكها.0161!أ11أ.اائ!لالا!أح03!ه*ا)3\

01-!ا).1111111أ93!أااا؟!ا11اا8!ااا.،أأ*ا13)1،أنأأ،:
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."قتلهيجبالةويمأفضلحتى9

يأ-ط!*ء6أح)أثلاميلشاماهكلمةآروخالثولثانيثصرح

158()1دياايورفيوردتالتيالكلماتتلثبعدوذلك،حرب

قتلهم،عنالامتناعيجباليهودية!ذونلاالذيئالآكومأولئكانمن

:فيقول....اصرائيلمعحربحالةفطليسوالأنهم

:مكتوبلانه،الآحومقتليخب،الحربزمنفيلكنه"

."الخ...القتليستحئالآكومرفيالافضل

إلىميقدبل،اثمافيفزلامسيصايقتلالذياليهودي-5

مقبولةاضحيةالله

:(؟177)ائيلاسسفريقول

لأالاء4!ولثهأءص!345+ع3"ل!أ3اءأول*ول++ول.41!!!ه"!6هس!الم33ع

4أحأا113ص!))5هس!3ع51أكا!ءاهـ9س!3أاأ؟ألا.كل

اااءنج3!اهحا!ء33)17-.":)ه

ا+ء9+!ا+6+ا؟اها+66139ياعولج1!"ااا"أ)!ااه"(ء50أحءلح18

لأا*632ر6"13لأ؟696+لأثاا"ا؟113،4!6ولأول01!أ3"أ.2أء"ولول*،؟ء.!أ!

6ا"عأاع)1؟ا،اأ!ول(03اا*لا"17-ولأ

6+7ا"ا76اهلا+5ء016

فنرضي،واقتلها!ي"،5+أ"أالكليفوثحياةاقتنص"

."اليهنجوراميقدكن،اللهبذلىث

:أ245ح.ه).)772؟!امم!ا!أ3ولا!5سيمونيايالكوتيقولو

عمله،(بهوديءير)تقيءيرشخصدأيسفكءنك!!"
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.11اليهباناؤرايقدكنةاللهىدمقبول

تالتثدص!فيافى-مملىاهدبعد.ةو!الضرالوحيدةالاضحية-6

ينالميحصأفناءمي

))2271ها!زوح"،"في400!3ثاع0،3ءأالصا(حالراعي"يقول

."وسطنامنينالن!ازالةهيالمفروضةالو-يدةالاضحية"

أولبترربرالخاصموسىأمر!أأ()ء43زوهاريثرح

:فيقول،حملذبحبانرةبلمقاحمارمولود

بحبأافتدقيالذي،؟ثودقيغيرهو.كأكلبالحمارالمراد"

رفضاذالكن.اثمتةاسائيل-را:.نوهو،حم!!

...عضدثذجمجمتهاكسربهيفتدىان(اجمهودياءير)

يأئممن:عنهمقي!!لانه،الا-ياء-جلمنازالتهميخب

."الحياةسجلمنيلهسأز،ضدي

الجنةئيساميامكاناسيحتلونالم!يبنيقتلونالذين-7

:،)(3،؟لأولثع934)ثهححارزوبقول

عاثماتفرخواالذيئأولئكيعيشالاربعةالجنةقصورفي"

وا)ذثت...وثنيةشعوباأبادواالذيئوجميع،والقدسمح!هيون

ية(امبراطور)ارجوانيةأثواباارتدواالاوثانيعبدشعباقتلوا

."..اويف!رويااونيتمبز
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فايدعوهملاوانافويمابادةعنيكفوالاانايهوداعا!-،8

لمميخض"واولاامان

.(زر!1)أحوآثمهـيلضوليقو

لانه،اوثانهمبعبادةلهمتسمتىولا.وفكنمعتأكللا"

مفرعن)عليهمتثفقواولا،مهكمتتا،ءمر!الا:.ممتوب

أوذاخهم،عنتر!وهمانفامما.(2.7.!)حالاشراختثنية

."-منلوهماو

:،ممو(/!ا،أ؟آ+حايبيديموفي

يكونالتيالامكنةفي.بالبةاءلوثنيلاوسمحانيجب"

."اقوياءاينهود

بنهمالخونةلتحطيممعااضماسكاعلىم!-حوناليهودجميع-9

:أ،(33أرم)ماي%؟التشويف؟تفينقرأ

جهدشزكئيبالاسهامءون.صلز(دانيغو)المدينةسكانجميع"

عليهميتوجبالذت-:إئك-ت-الخالم!قتلعلىللانفاق

."اخرىضرائبدخ!

دون،مقدسينكانامهما.هـ)ةأيةولاعيدأقيبخوللا-01

مسيحيعنقةصرب

:)؟43(بيساثيميقول

أحد)"احمق"رأ!رقطعيجوز:اليحازرالرابتييقول"
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حينما،ولحولهول،ولعالكقارةعيدفي(الفانيةالحياةعالمسكان

أيها:مريدوهلهفقال.)117(السبتيومفييصادف

لكنه.اضحية،الاصحعلى،تقولانيجبكان،الراقيكط

حينالصلاةالفروريمنلانه،الاطلاقعلى:فائلارد

ضرب-ينالصلواتإلىحاجةولا،التضحيةربطقو!القيام

.أمعينشخصعنق

هووصلواتهماليهودثاطاتجميعمنالوحيدالهدف-11

المسيحية.الديانةتحطبم

قبونيزالذي،وعررهم،مي!ياهم"اليهوديصؤر،وهكذا

والفواجعالنكباتسبثنزل-الهاءبكسر-مضطهدأة"على،هظهور

ستحلعوارثثلاث"التاهود"دويعد.اليهوببغيروالكوارث

:)!118(شاتاثفيفيقول،الميسياهيجيءحينمابالعالم

ئنجىسوف،السبتيومفيوقعاتثلاثيأكلمنكل"

جهنم،قصاصمن،المي!ياهانتقاممن:فواجعثلاثمن

ابعثسوف،لاحظوا:مكتوبلانه،الماءوغحربومن

.)118(،الخ...الرب"بوم"مجيءقبلالنيالياساليكم

المسيح()المي!ياهلمجيءاليهوديتليف،صلواتهمفي-12

فصحهمليلةفيخصوصا،ا!ود

وعلى،كمتميرلاالتيالثعوبعلىغضبكمجامصتواا
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عليها،سخطكميمعظاوصتو.باسمكمتوسللاا)يالممالك

ضببةاضطهدوها.عليهايستوليالغاضبحتقكمودعوا

."ا)ربسماوات!رتمن،حطموها

التالي:اكحوعلىيصلتونهمكذلك

المضطهلى؟بيلىكامناوجمالكأسيرةقوتكستبقىكم"

وحمتتكمقدرثكعن،فصاعداالانمنبرهن!ربيا

.!..والعنهمقو!محئ.أعدائناضد

أيضا:يقواونصلواتهموفي

(اليهودغبر)المهرطةينجميعحو،الظالمرجاءاتطع"

المملكةوحئوهشماستأصل.واحدوقتفيجميكون

فيخاضعةالشعوبجميعجعلعلى.!ثكإتا.المغرورة

.أأيامنا

الفصح(لعيدالسابقة)ينةالحزالجمعةيرم،المعينالزمنذاكعندو

كلويأمر،البابا،رومافي"المةرورةالامبراطوريةأمير9يصلي

ئهين،الضا"لئكأوو"طةينالمهر"جميعأجلمنلصلاةباالعالمفينسانا

التالمما:النحوعلى

ليرع:(بطهههمفيالغادر)الخؤونينلليهودنصليدعونا9

المسيحبيسوعيسقموا-ف،قلوبهمعنالغشاوةربناالله

رحفكتمنعلامنيا،السرمديوالربالقديرالعليايها.
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اليكنرفعهاالنيصلمواتناتقتل.اليهوديالندرعنصى

نوريمتزواانبعدا!مذلك،الئعبمذاءصىأ-لمن

خلالمن،عميهمعنيتخلونقد،الم!يحهوالذي،الحق

"..المسي!-ص!وع
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يا،)911(هياكلك--يخم!ميلةهيكم

اسرالبلبا،)012(وخبمك،بعفوب

+!هكاأ+ىولولولعلأولولل!ول+3كا!+ولول*ولسأله!ول،3

لههيلل!"!ه!لال!++ك!+.3+*ول0)3سأل!طهـولإ

*لا*(.هـ24)5
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الكعيبخاتمة

يم:الكرالقاهـىءأيها

الكتبفيمماجداصئيلنجقدرفقطاستشهدتالكنيبهذافي

حذذث،وةد.عنهموتنحدثالمسيحيينإلىتشيرالتيالنلمودية

تضمينهأستطيعكنتالذيالكثير،الحساسةبروحكورحمةللايجاز

التلمود!9منالمستقاةالنصوصهذهف!ن،ذلكمعالكتيبهذا

رواياتزيفعلىللبرهنةكاليةستكون،الكتيبهذايضمهاالتي

المسيصونبغضث"مقم"النلمودن!9!ثيءلاانعونيدعندمااليهود

وعداوئهم.

التجديفات4دراس،ءالقارئعزيزي،ستثبرككانتواذا

هذاغفبكعنفلاتنقس،الكتيبعلبهاهذايشنملالتيالرهيبة

روايةالىسأنطلقأوصأعرضبأننيالبدايةفيأتلىلمفأنا.بلومي

الذيمايديكبينأضعانفقطاردتلكني،لطيفسازءثياكط
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أفعلانائيبام!اتأعتقدولا.المسيحيينعنحقا!التلمود"هثمه

.هذهمنأكرملائمةيقةاصربرذلك

فثمة،الجميعترضيئلاالحؤقةانبماانهأدركفانني،هذاخ

علىشاهداالحدهذاإلىصمدتلاقيةأعدافييصبرونكثيرون

قوإزينطريقعن،بهوذكأرثالامرهذاإلىئبهتوقا-.الحقيقة

منحذرتا؟تيبل.بالموت"الخونة))نهددالتي،نفسه"التلمود"

غيرالاموريعرفونالذينازاءاليهودنثاطاتخبرواالذيناولتك

اليهودبأيديأموتسوفبأننيالجميعتضبأولقد.اليهوديةعنالمرضية

،هذاعمليفقيقسببلفيقدمماانطلاقيدونالحيلولةوبغية.أنفسهم

علىاغتيلالذ!،يرفيتثماروفسورالبرأتذكأرء!ير؟نيقفرإليتوشل-

العامية.إلى"التلمود"تر-صةعاتقهعلىأخذبرمدما،غرةصيئ

عنالمنحؤل،فيلنافيديداكوسالراهبتجصيرثانفريقوذكرفي

الاضطهادمنلقوابئ3خربمصائرو،بوحشهعوهءسالذي،اليهودية

ثالثاريقاةانحتى.الييوديةالديانةأصرارلاثائهمضروبهأقسى

المراتمئاتسممثوقد.منيالقرببنأوللمصخمارمنرئيحذ

البولونية:باللغةالتاليالتحذير

نك"بقتلوداليهولكن"

بتحذيراتاباللماننيعلىهانبرخيرهويديكبىينالذقيالكتيبان

صامتاأبقىانالانصافمنليسانهاعتقدانني.هذهاصدقات

معسكريبرينءخدمالصراعبينما،الثخصيةسلامتيعلىلاحفاظ
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الذيالعصرفبالاتراكلان،بالذاتالمسلمونهمالمقصودطبعا)57(

المسلحين.أشهرهمكانواالكتيبهذاأعد

(،.!!وللاثاولبر?أء4جوديكات،غوغ"كتابفي)58(

)اقيجسدهلحمقطعالذي"ذاك:يليما؟5(نقرأ."!)11.)75

يكابد.سوف(الرابيةإيمبالتعاأعمىفيكليؤمنلاالذي

،بالعقابالخاصالتلموديالقانونفيوردكا،الملعونعذابات

4حايعول"حولا43؟اح!.ء.)5ريبوديسي"كراسفيوذلك

فييطرحالحكماءالرجالأوامريحتقرالذيذاك"سوف

يروونهماترديدمنارتعداننى."الملعونمعالقذركوصة

..."المسيحيسوعتلمصنا"عنتجديفمن

166



)6

)6

)6

)6

)6

)6

)6

)67(

)68(

)96(

)07(

)71(

)72(

73()

)74(

مح.!لاثه!ص!لاا3،5ه؟!،".63

أارأ4ع+،ث!.463

3)،ه"5ول،11)،3

؟كلهـحولل!23ا،.،1ح+حح3.ممرممر31)،3)يم

حم.!1،!0++ك!عك!لأ+،2!ه

.،ح،ثلا!ثهح،0،1ك!1،3،،".22؟

ولس!53عث!50؟!)8آها،اح،*؟،،أ118ا،!مماحا،،01أم،،ر،2

آح.*مم!.اسأح5ء،!ص!!+3)+ا!ل!ؤدا4!ا.331ل!ص!،،ا!!654))دكه6)ا.

،359-حول!434أ3ث!حه40"،عكلرهحول.اولأعاح"،،ث!ح-عاه!عاأكهول

.18846.(."

ل!.،س!كل!م!ح،3لول4!5+ح.71.0

س!*.!\03حس!ولح3.ممر1)،2ؤل!ممم40.!رأ!ر،6ز31!1+،،4،1،1

.آح"!40؟؟ط!،ث!!ع!ل!4+ثه)أ+طا+ا،مماكلهـث!،05(5

أ+ه+أ!،فى4ح.5

ح،.+لا)خأ*!!3*ثةا،ص!أ!أ،01551)؟63.

ح.م13!عس!ا(أ0،6*.1831.48

الحسية.الملذاتفيالمنغمسعاىالابىقورقي!فةنطلؤ

.آحع2+!3!اس!جهـ(أ63+"ح!ث!س!3،ث!شأ،اثه+ص!4)!ا،ول،4"لماح،لا!

1883،".4ا

لأ(أ*س!،+هشاح10)1622-ثءا!فركا-توبوؤان،عليهءبنا

"الاغيار"++كدليح"!ث!ع3،حيفلىها!آمةعبارجمتهبر
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ديليتض.فوروا!را!رضيلاهذاو،(داليهوغير)

ص!م.ثا3ذء!.للما5.4.*)1،ح.752ثهول3624(07)

سنةفيش!بواحينماالمسآلةهذهةمثلا.وارسويمسدعارض)76(

لانه"!)!ع"35أ!+اههاتسيفلر"جريدةءرر،2918

الدينيةالقيمةلهلي!م!"التلمود"في.،كلانالقولعاثاقيرأ

."نةبهالمستشهدالاساسو،ذاتها

أكلأس!4)،!عآولث!ح.،11"42)77(

غير"يدعىأحدهما،اليهوديةإلىالمتحوإينمننوعانهناك)78(

الذت،الحقإلىالمتحؤلوناي"-ح.احك!3+ح4"كل!عتسبديخ

ا!سببلا،موءىقانونكاملويقبلوناليهوديةالديانةيعتنقون

الحقة.الديانةولمصلحةاللهءدأجلمنبرل،فقطسطحي

توشابه"ءيريدعىالهوديةإلىالمتحو)ينمنالشانيوالنوع

لممماالذ،ابالاغرالمتحولؤتأكا-ء؟حك!"؟؟!؟شاكهه+

قواعدبعضفةطأدركوابل،وتعتدواروحيايتطقروا

الحق،(ا:وهي:نوحلابناءكرشتالتيتلكاي،القانون

تجتب5(،ناالزتجتب4(،الوثنيةتجتب3(،دتهالمجد2(

أعضاءلم!تحريم7(،السلبتجتب6(،الدمسفك

النناساية.الحيوانات

استطاع،اليهودي(جضربيدهاليهوديغيررفعمااذاحئى)97(

اليمنى.بيدهمنعه،أكبربسرعة،هذا

يخرسيفإلىيكونماأترباليمنىاليهودييدتكونلكي)08(
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)81(

)82(

)83(

)84(

)85(

)86(

)87(

اليهـودتيباشطاعةكان،سيفهسحصحاولفاذا،اليهودي

اليمنى.بيدههذهاتهمحاويإثان

اليهودقيغيردإلىي!ونا0أقرباليهودقييكونكيوذلك

بيدهبسرعةعليهاالقهضيمكنهبذلا!و،العصاتحملإيااليمنى

.اليسرى

طالما،الجملاسمالقائمةمنحذف،1873سنةفيلناطبعةفي

الحياةعالمشعب"علىأبقيأكنه،جمالهناكيكنلمانه

."كوم"7و"الفانية

.جت.انسانأي-ئةحيالنفسهالامر

ب!شيرأكزالاشفاقيكونانفحرى:(2أط)تآنيثيقول

.(شكلا)الا!رائيليينبشبهونانهمطالمايمالنوخرنحو

،لالثاقي،المسيحصينو-ودمصدر،قةالعفالافعىهذه

!3+ولثهحو(.آح+؟،!3!+ثيا!ساتاتدعى،أفعىبثكلمتج!دا

مررفيميمونيدسالرابتي.كتب،ز؟هأكص*))7.7111

أفعىشكلاتخذقدهذاساماثيلان.كل!كا!!أأ"ح.حعه!لا)03

مجلسورأس،الموتملاكتدعىهيكذلاث.حراءواغوت

سمائل"فيدعوه802(ح!)ح3ءطط+ا!؟؟ءولاما.الشياطين

ابتيالريدعرهبينما،"كافةالشياط!نامبر":"تقيغيرشخص

."رومااكلير،التقيغيرسمائبل"ولز(اول)3،حطكل!4بيئمافي

.الختانفيتقطعا)تالذكرجلدة

س!آ.3+"+!ح43اول،ول4.".88
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نورثبوك!انأ(اا3!إ،(ى.!111/94فىلم3)أح؟ولحيتول)88(

،الباطا!اوالحمقيااعا!311"ا+تيفالاهإحطمة5تنه!في

يستعملىالذقيالاصمهذالانذلك،كافياتجاحاذلكفيينج!!نم

.جغى.اودعارةبيتي!قي"ااصيحيةانكضيسةعاىلدلااءأعواقعفي

ء.م3ح"ااح3!،132،؟را؟كأراحا،31،105ثغول،111هاححح،841(9)

حآ.؟لأ*كه5لاا3ح03،1،!،را.894(9.)

قي.داقصزضصناتىءجزءزيهطرآحدفيتطيلر:ماتم!ت)19(

كاثواج!جةكاتدراثيةاو.الثكلححذاعاى.:ضيةقا-يمةكنيةا:

البابا.أاخص!هااتاكلتيا!ذات

الكلمة.الثهيرةالكنيسةححذهعاحمايطلقالذقيالتعبيرهو*لك)29(

نيهومتصبحبال!ط!ةوبالشلاب+أا*)ح"،كومهيالالماية

جهنم.اويةا،اوتعني-و-66انهأ+15

ءسيحية.مد!سةا(جهودبميها0ححذا)39(

بما00ح.ك!4ب!ثه-ال،1،1)31"01اكأ(9ة)

ح001ئ!،ا1181!لمز،ل(1ا)(59)

خأ.!اكها!؟ة!اح01،1أول،أذآا)(69)

س!ا00اح؟،1كاأ3"اة،)ذ1)(9)7

وادصكواللحبمبالنبيذال!بتيوافبانبهوديختإ-وحح!!ذا")89(

حافل.ديرييرمانهاذتللرجالالمطهوةاصهيةاأعمعمةالا%جميكل!

نثاطأيبذلونولا،العملأنواخبجميعأتمياماعنرحهح!و-4في

ا:ثماكاوالجهد.فا!ريمثلشيءايببا!فيواحا-برا!بع)و،
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99(

حاجةثمةكاناذا4فاز،هذاوعا!.نوخأيمنماعمللاداء

وااطهو،اطفاثهااوشمعةواشعال،الاءفينارلاشعال

هذهفي-اليهودفان،بقرلحماوحليباو،طعامتخ!ت

.الاعماذمذدلاداءفقراءمشحهكنيستخدمون-اءالحا

والمسيحيينالاسيادالحكاموكأنهمكاءبهذااليهودويتنهاخر

فييسزيحوناليهودفي!ا،3مساعدعليهم،شوجبا!مخد

هذايدرسواأنالمسيحهينالزعماءعلىان.وهدوءنةطمأنه

يساءدوالاانالاخرينوعلى،لهنهافيحدلوضعالامر

نسقمأنويجب.وأعيادهمسبتهمايوفيالاسلوب:اذااليهود

أكزاليهودونساعد،المسيحيةحريتناإلىنسيءيئالذنحنبأننا

يواثيالعملأنواعجميعلتجتب%رافتهمدعمفيينبغيمما

كاول*،35م4ول33ول!كا.لهلما4.!.283."لسبتا

ة3تالمسيبمعاحتكاكأفياقامةعدمعلىبعنايةرونمحذ31"

،ثرابا!طعامثيثاركتهمولا،أطفا!ممعاللعبولا

قاللابناءالاباء:يقول.اجتماعيا:3يتعلقشيءأيفيولا

ا:3حتى،ومفسدحدأقصىإلىكريهالمسيبشمعالاحتكاك

الاولاليوم.ضذينالمسيبخوهتهيبرإلىسبيللاببغضذ.ور"ذ

."ء-ازأطفالاالمهدثيهمارلاستةر

أ؟أثس!4،"ء.،)أك!".136

افخاخهمفيودودثتاليهودرظهرانبداخا.شتاذنالكياسة(
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1(

2(

3(

4(

6(

7(

8(

9(

2(

المسبحببن.أمامبوا!ح

آخرحيوانحلباويرالخنزحليبمعهيخلطانمخافةوذلك"(

.!نجس

ول33حلا"ول3اول5ارفىأ3ث!حولءولولط.ل!!،ع".6

ثلاثةقبلمعهمالمناجرةيمبتحريقولاشمائبلالراقيانرغم(

اعيادهم.أياممنأيام

.م1751سنةمات،التوسيةوثمؤلفيأحد(

الشعرنجصلخاصوإكنه،اللحىحلاقةعلىينطبقلاهذا(

يقزف،لحيتهبلمقالذتيالي!وديانذلك.الرقبةعلىالنعية

(.نجمةشكل)الخصساللحيةزواياإصبب،خطاياخمس

آس!.*8!ولهأول4ح3اول4+اث!54+لأالا،ل!ول،أ*5.1

35لهاث!،3لا،زرا،"!5.

فضلا":فاثلاولا(اولطا.*ولطول)5،*ميمونبنديسنطر(

أعمالهمواكتشافلمعاثرخهمفرصةعنالبحثعليكذلكعن

.!ال!ثيطانية

ا!!"،ص!!ءا(

ص!كهولهط(،آهن!!!+5"،حس!ولءح

3!ءلط،ص!كاءا

3!!!ا

ا!3!08،!7(

.1873لسنةفيلناطبعةفيأيضاموجودالنصهذا(
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4،3!+ه"حشوميدباسم+13،!!كا!المعموديةاليهوديسمي)113(

ميشوتاديهودياالمعقددينهعن!بالمرسمونبينما

س!"حثهطولولولء4

.آس!ث!ول9،!ع03.0(411)

الملائكة.ووجوداثسانكرتالمسيحزمنفييهوديةطائفة)115(

حآ.3وللا!!.لول4.ح".*،".212(611)

.البومهذامن،اليهودعند،قداسةأكزيومتصؤريمكنلا1()17

.،س!ولء3و+095431،1!ث!س!3311ءس!ولس!"ولح،4ول!14()18

أحث!طثا،5++!وث!،حا،3!"ءث!س!.

الا.نةهيكلاايهودامنهااتخذجرأل!يهـ*ول+!ط!+خيمة3)911(

+*ل!+)125(

لهولث!ه378.1(121)
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"رد"و"ت!قيب"

القرآنمنأبلغهوماقطالكونفييكونولنكانما

،-لتعبيراهذاجازاذا-،يحقبيماويرد""د،أعظمولايمالكر

من،برانايتسالكاتوليكيالكاهندراسةفيجاءماكلعلى

الباحث.،تتحليةالى..."التلمود،مضاميق

وتعالى،سبحانه،الكريمالقرأنمنزليلهـمانويبقى

"التلمود"بمواقفخاصةدراسةوضععلىويشجعيدءممن

اليومهو"التلمود"لأن،والمسامينالاسلامحيالوقوانينه

..!!!القوميأمنهااصارأهممنئيل،اسا"لدولةبالنسبة

وطهترفياصطفاكاللهإنمرثمبأوالملائكةقالتواذ"

لرفي--واسجئديأ!نتيومريميا.العالميننساءعلىواصطةاك-

وءاإ)يكنوحيهافيباانباءءنذلك.الراكعينىواركعي

كنتوءاءريم-3!لروأيثفم،اقلاء"ايلقونإذلدجمهمكن!ت

ئبشركاللهإنلممريمياالملا؟كةقالتاذ.يختصموناذلدجمهم

الدنيافيوجيهةمويم-ابنعيسىالمسيحاسمهمنهبكامة

175



وءنوكهلاالمهدفيالناسوئكذمالمةرإينوءنوالآخرة

بشر؟سسنيولمولد!لييكونوأف!رلتقالت.اصالحينا

كنه!يةولؤا!ااأءرآقةىاذاإثاءماويخلقلماللهكذلكقال

ورسولاب.والاء!هلوالتوواةوالحكمةالكتابيعقمهو.فيكون

لكماخلقوأفماربر؟ممنتآيةمجئن!قدأفطاسرائبلبنيإلى

ىء"وابراللهوإذنطيرأنفي!وفيهفأنف!خوايطكركهيئةالط!نءن

ابوأنبئهماللهبرإذنالموتىوأحييوالأبرءرالاكمة-

نإل!ملأيةذلكفيإنبيوتكمفيتدضرونوءاتأكاون

ل!مولأحلالتوراةءنيدفيبرينلماقأوءئصد.مومننكنتم

اللهفاتقواوبر؟مءن4تآوجئت!ممعلب!شزم-اذيا!عض

مسفةيم.مراطهذافاعبدوهوربكمربطاللهان.واطيعون

قالاللهإلىأنصاوي!نهقالالكئفزمه!معيسىأ"ء!فلما

.مسلهونبأناوأشهدهبالته3متااللهأنصازن!نالحواريون

الئ!اهدين.معؤاكتبناالرسولوا!صبعناأنؤل!تبماآمناوبتا

افنعيدىيااللهقالاذ.الماكرينخيرواللهاللهوم!رومكروا

وجاعلوكفرواالذينمنومما+اليركإليورافهلمثمتوتيك

كلرجع!مإليثمالةيامةيومإلى!رواالذتنفوقاقيموكالذين

كفرواالذينفأءا.تختلفونؤيهءضمؤيمابيئم2فأحكئم

ناعرين.ءتلهموماوالآضرةالدنيافيشديدأعذالآب!مفأعذ
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لاوافهأجوزهملمفيوفيهمالصالحاتوءملواآمنواالذينواما

الح!يم.والذكرالآياتكلنعليكنتلوهذلك.الظالمينيحب

ترالبءنخ!لمقتهلم3دتم-كتفل-اللهعندعيسىمفل-ان

الممترين.ءن-كنهفلار!!كمنثالحق.فيكونكنهلهقالثم

تعالوافقلهالعامءنجاء-ك-مابعد-منفيهحاتجكؤمن

ثموأنفسكموأقسناونساءكمونساء-ناوابناءكمأبناءنا2ندع

الحقدالف!ص"لهوهذاإن.ال!اذبربنعلىاللهلعنةفنجعلهنبتهل

ؤانبولوافان.يمالح!العزيزفواللهوإناللهوإلاإلهمنوما

سواءكلمةإلىتعالواالكتالبأهل-ياقل.سدينباتمةعايمالله

ورتخذولاشيئآبهنئثرك-ولااللهال!نعبد-ألاوبينكمبيننا

أثابأاشهدوافقولواتولواف!ناللهدونءنأوبالآبعضآبعفحنا

أئزل!توماابراهـيمفبتحابرصون-لمالكتابأهليا.مسلمون

."تعقلونافلابعدهمنالالوالانبرالتوراة

إليل!-يؤدهيقنطاليتأمتة"إنءنالكتابأهل-ومن"

عايهدء!تماإلاإ)يك5-يؤدلابديهاليتأمتةوإنمنومنهم

عاىويقولودأس!يلالأ!"ينفيعليناايس!قالوابأنهمذلكةائمآ

اللهفانوأ-!قىبرههـدهاوفىمنهبلى.يعامونوهمالكذلبالله

قايلا-ثم!آوايماخمهماللهبعهـد-يشئرونالذينان.الم!ينئدبئ
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بنظرولااللهيكقمهئموولاالآخرةفيلهملاخلاق-اولئك

منهموإن.ا)يمعذابولهميزءخيهمولاالقيامةيوماليهم

و!وماالكتابمنلتحصبوهبالكتابالسنتهميلوونلفريقأ

ويقولوناللهعندمن!وومااللهعندءنهوويقولونالكتابءن

اللهيؤقيةوان)نجتركانما.ثهلمونوهمالكذبالفهعلى

دونةنليعبادآكونواللناسيقولثموالن!ؤةوالح!يالكتاب

كنتموبماالكتابتعففون-كنتمبمارتافي!نكونواولكنالله

."تدوسون

والأرضالسمواتفيمن-اسلمولهيهكوناللهدينأمير"

وهـاعليناأنزلوءابالئهآمناقل.يرجعونواليهوكزهأطوعة

وماوالاسهاطويعقوباواسحاقواسماعيماابراهـيمعلىأنزل

أحدبر!ينذفزقلاربمءنوالنبيونوعيسىموسىأوقي

يقبلفاندينةمالاولغيريبتغومن.م!لمونلهونحنمنهم

."اظاسرينمنالآخرةفيو!ومنه

"انعهرلآ"

بينيفزقواانويريدونورلهلمهبالتهيكفرونالذينان"

ناويريدونببعضون!فر-ببعضنؤ"نويقولونورسلهالله

واعتدناحقآالكافرونهماولئك.سهيلاذلكبينيتخذوا
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برينيفزقواولمورسلهبالئهآمنواوالذين.ء!نآعذالآافوين3لا

غفووأاللهوكاناجورهميؤزيهـمسوفاولئكمههمأحد-

السماء!نكتابأعليهمتئزلانالكتابأهليسألاث.رحيمآ

فأخذتهمجهزة-اللهأونافقالواذلكءناكبرءوسىسألوافقد

البيتاتجاءضهممابعد-ءنالعجلاتخذواثمبظئهالمالصاعقة

الطورفوقهمورفعنا.مهينأسلطانأفولهىوآتيناذلكعنفعفونا

نعدوالالهموقلناش!صدآالبابادخلواالموقلنا؟يثاقهم

ميثاقهمنقميهمفهما.غليظأميثا!أمنهموأخذناالسبتفي

قلوبناوقولهمحقتبغيرالانبباءوقتلهماللهتآياتوءئفرهم

قليلا.إل!بؤمنونفلاب!فرهمعليهااللهطتبغ-برلعل!

قتلناإتاوقوفم.عظبمةجمهتانأمربىم-علىوقوالموبكفرهم

ولكنمهالبوهوماقتلوهوماالله-رسولمريمابنء!يسىالمسيح

مقبهفممامنهشكلفيفيهاختلفواالذينوإنلهمشته-

وكاناليه!الله!رفعهبل.يةينآقتلوهو!االظنإتباعإلاعلم

قبلبهايوم!نإلإسالكتابأهلمنوإن.حكيمأعزيزآالله

هادوااتذينمنفبظام-.شهـيدآعا!يهم"يكونالة!يامةويومموته

أ.كظيراللهعن-سبيماوبصدسهمفمأحذ!ثط!تبالتعليهمحزمنا

با)"اطلالناسأموالوأكلهمعنهنهواوقذالرباوايخذ-هم

العلمفيالراسخونلكن-.ا)يمآعذالآمنهملاكافرينواعتدنا
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قبلكمنأئزلوماا!يكاانزل!!يؤمنونوإنمؤمهونمةهم

الآخرواليومبالتهوالمؤمنونالزكاةوالمؤتوناصلاةاوالمص!في

".عظيمآ7اجرسنؤتيهماولئك

اللهءلىتقولواولادينكمئيتغاوال!ال!تابأهـليا"

القاهاوكلمنة"اللهورسولءربمابن"!ىمحالمصإنمااطهتإلا

ثلائةلىتقولواولاورله+يهبالتهؤآمهوامنهوووحمريمإلى

مالهولدىلهيكونانسب!انهواحدإلةاللهإنمال!مخيرأإنةالوا

يستنهـفلن.و؟لا-بالتهوءنمىالارضثوماادءواتفي

عنيستنكفوكلنالمةربونالملائكةولالتهءبدأيكونانالمسيح

.(("ميعآاليههمفسب!شرويستهبرعبادته
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